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 :املقدمة

ملث لسترح  ظ ور الللر كاوة  دملى  (ا لدأ الارن السد ع لل جرة )الثدل  مشر للممالد
والمدلرة للحضدرة  ,أيداث العدل  ث  لد لألثا أن اند عا ىذه الاوى الم لكى للجنس الألشري

 اتد وجتو جنكمتح ختدن وأ نتدؤه لتن  عتده  . ل العدل  الملحضر آنذاك للعلن من نفس د كدإلم در
  فتتتل األر عمنمتتتدت لتتتن الاتتترن الثدلتتت  مشتتتر .ىتتتذه الاتتتوى العدتمتتتى نحتتتو أور تتتد والعتتتدل  اإل تتتاللل

الممالدي وصلا جموش   إلث و ط أور د, وىددت أى  لعدقل د  عد أن مملا  م د الشتندمدت 
قألتتأ أن تلوقتت  منتتد شتتوا   الألحتتر  ,و تتحاا الجمتتوش ألدل تتد  تتل شتترى أور تتد يلتتث يتتدود  منتتد

  .االدريدتمكل
ألتتد  تتل العتتدل  اإل تتاللل  اتتد انتتد عا ىتتذه الجمتتوش للتتدلر الدولتتى الخوارزلمتتى وتلوجتتو 

  .ولن ث  إلث الشدم ول ر لللوق   ل ممن جدلوت ,د مدصمى الخال ى اإل اللمىنحو  ىدا
وان  ,وأخلل  المؤرخون  ل تاممم   أل ألدب ىذا الىحو الذي  دا وك ن شمئد لن يوقفتو

 إذا كدن  ,ل  ت مد ول  تادر ملث ك  أذاى  من لعدقل د ,الاوى ألدلو واللل يسب أن د لنمعى
العتتتتترب وانتتتتتد دم   شتتتتترقد وتر تتتتتد  تتتتتل مشتتتتترينمدت الاتتتتترن األول ختتتتتروج المستتتتتلممن لتتتتتن جحيتتتتترة 

وقتتد ا  متتوا النتتدس  ,وللكتتون كلمتتى اهلل ىتتل العلمتتد ,لل جرة)الستتد ع للمتتمالد( ىد تتو نشتتر اإل تتالم
ولتتن ثتت  ختترج  ,وخمتتروى   تتمن اإل تتالم أو الجحيتتى أو الحتترب, و  تت  النتتدس ذلتت  متتن   ,ذلتت 

ملتتوا صتتلمأل   تىطمتتى لحتترو   , و تتمما تلتت  ال تتلمألمون إلتتث  تتالد المستتلممن  تتدموى دينمتتى وي
الحتروب اللتل شتتن د الىترب ملتتث العتدل  اإل تتاللل ن ديتى الاتترن الحتددي مشتتر للمتمالد )الحتتروب 

 متد  .ال لمألمى( وا لمرت ىذه الحروب يلث ن ديى الارن السد ع لل جرة )الثدل  مشتر للمتمالد(
ب ؟وىأ لتديدن اللل انلشترت  متن   الذي اخرج الللر ىذا الخروج المروع ؟ لمشنوا ىذه الحرو 

 اثر  ل توجمو ىذه الحروب ؟وألي تديى خرجوا ؟.
ىتأ للتدين منتد الللتر دور  تل  :لاد وضعا  حثتل ىتذا لاجد تى ملتث تستدؤل لفتدده    

ولمحااتتوا  ,ر تت   مد تتدت   وتوجمتتو يتترو    ؟ ىتتأ يمتتأ الللتتر رايتتى مامتتدة لموصتتلوىد إلتتث العتتدل 
 سلمون للحاماو ؟ ولد ادمث ال لمألمون أن   خدرجون لن اجلو ؟.ن را لدين   كمد  عث الم
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إن اإلجد ى ملث ىذا اللستدؤل يلطلتب   متد لعاددتد الللر,والتديدندت اللتل دانتوا   تد,     
أرجتو أن أو ت   ,وىأ ىتل ديدنتى وايتدة أم ديدنتدت للعتددة  ؟ للالدمتى أم لل تدرمى وأ تئلى أخترى

 تتل جتتالم تمتتوض را تت  الىتتحو الللتتري للعتتدل  اإل تتاللل  وان أكتتون قتتد أ تت ما  ,لاجد تتى ملم تتد
 .و مدن تديدتو وأىدا و

 املبحث األول: الترت مو التوحد إىل التوسع.

ويرجتع  ,(9أ ل  ا   الللر أو الللدر ملث الاألددأ اللل  كنا لنىولمد وجنتوب  تمألمريد)
  .( 2()أي الشعب الألعمد  TA-TA أو TATZأصأ الكلمى إلث )

وذلت   تل جممتع الم تددر المعدصترة صتمنمى  )الللر ملتث ىتذه الشتعوب  وقد تلب ا  
كدنا أو إ اللمى او رو مى او  لىدت أور د الىر مى ويظ تر أن المىتأ  تل م تد جنكمتح ختدن كتدنوا 

 .(9) (يطلاون ملث أنفس   ا   الللر
وا لخدلا كلمى المىأ لراد ى لكلمى الللر  ل الم ددر العر مى لن يم  الداللى ملث 
األقتتوام التتذين ىتتدجموا العتتدل  اإل تتاللل, والجتتحم الشتترقل لتتن أور تتد  تتل الاتترن الستتد ع لل جتترة 

 (. 4)الثدل  مشر للممالد()
( Mongolsألد كلمى المىول الشددعى  ل الكلد دت المعدصرة   ل ترجمى لكلمى )    

الللتر إلتث ثالثتى وياست  المؤرختون  (.5 ل اللىى االنكلمحيى ث  ا تلخدلا  تل المراجتع العر متى  )
 تدلألم  لتتن   وىتت  التذين مدشتتوا  تتدلارب لتن  تتور ال تتمن  ,أقستدم لتتن يمت  ثاتتد ل   وأشتتكدل  

واخللطوا  دألقوام ال منمى وخضعوا ل د, و الللر السود الذي ألفوا  ,العظم  ت ثروا  دلثاد ى ال منمى
يشون    ل  ملم   لفظ ألد الللر الملو  ,الألداوة و كنوا اإلقلم  الواقع إلث شمدل صحرام تو ل

 (6) .وى   كدن أق ث الشمدل لن لنىولمد الحديثى ,شعوب الىدب
وتكتتتتتدد تجمتتتتتع الم تتتتتددر اللتتتتتل تعرضتتتتتا للتتتتتدري  الللتتتتتر إلتتتتتث أن تتتتت  جتتتتتحم لتتتتتن العتتتتترى 

ولتذا  تدن ال تفى الستدددة  ,وى   ل لجمل    دو ريأ قسدة الطألدع كاستوة أراضتم  (7)اللركل,
وكدنتتا  ,ملتتث المرامتتل والمواشتتل والستتمطرة ملتتث الخ تت  للعالقتتدت  متتن   ىتتل ال تتراع التتداد 
ولت  يكتن ذلت  إال انعكد تد  (8)ثت  تستلمر لستنوات متدة. ,الحروب تنشت   متن   ألتفتو األ تألدب
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ويدلى االنعحال اللتدم متن الحضتدرة  ,لللندقضدت الطألمعى اللل ات فا   د ال حدري اللل  كنوىد
 (9).وألدكن اللحضر

ن خمدم لن اللألدد لسلديرة الشكأ,وقد وص   ع  الريدلتى ألد لسدكن     ل مألدرة م
خمدل   تل  والعر دت اللل تجرىد الخمول و األ ادر  اد أورد أ تن  طو تى وصتفد لعجالت ت  اللتل 

ولن تد لتد يجتره  ,مجالت تكون الوايدة لن ن أر ع  كترات كألتدر)يسلخدلون د  ل تناالت     ل 
ىد أيضتد الألاتر والجمتدل ملتث يتدل العر تى  تل ثال تد او  ر دن ولن د لد يجره أكثر لن ذل  وتجر 

يشتود المىتول )وىو وص  يشدركو  ل إيتراده تمتره لتن الريدلتى الىتر ممن إذ كدنتا (91)خفل د(.
الريأ تحمأ خمدلد لسلديرة الشكأ لن اللألدد وكدن ل   مر دت ذات مجللتمن تجرىتد الثمتران او 

 ,متتتور, ولتتتت  يكونتتتتوا يستتتتلاذرون أي شتتتتلموا ختتتتر لال ستتتت   جلتتتتود الكتتتتالب والن(99)(الجمتتتدل
 (92).وي كلون لد ي دد    لن الطعدم

وال يحرلتتون أي  ,  تت  يتت كلون كتتأ شتتلم)وي تت  المؤرختتون  ألتتددع   ال مجمتتى تلتت  
ويكرىون اال لحمدم واالتلسدل وال يتذ حون يمتوان  ,شلم كدلفئران والاطط والكالب الألراتم 
ألد دوا    )ويورد السمو ل وصفد لدوا     ماول (99) أ يرلوا ملث المسلممن ذ ح الحموان(.
 (94..( ).وت كأ مروى النألدت وال تعرف الشعمر .اللل يركألوىد   ن د تحفر األرض  حوا رىد

تمموجمن( )ولع لد يل    و ىذا الشعب لن أوصدف  دلفى,  اد ا لطدع جنكمح خدن 
  مشر للممالد( أن يويدى  م  ل الر ع األول لن الارن السد ع لل جرة )الثدل9227-ه625

 ل دولى وايتدة, وان يىتحو   ت  العتدل  الملمتدن المعتروف آنتذاك, وان يضتع الحضتدرة اإلنستدنمى  
 اتد وصت  المؤرختون الىتحو الللتري  كتأ أشتكدل الاتوة  . أ والجنس الألشتري  تل اخلألتدر يد ت 
 وال مجمى والالأ الذي ال يسلثنل ايد.

ولعتتتأ الخلتتت  ال يتتترون لثتتتأ ىتتتذه )  ذلتتت   اولتتو أورد ا تتن األثمتتتر التتتذي مدصتتتر ختتتروج 
وألتد التدجدل   نتو يألاتث ملتث لتن  ,ال ي جوج ول جوج ,الحددثى إلث أن ينارض العدل  وتفنث الدنمد

 تأ قللتتوا النستدم والرجتتدل واأل فتدل وشتتاوا  ,اتألعتو وي لت  لتتن خدلفتو وىتتؤالم ال يألاتون ملتتث ايتد
لمتتد الللتتر إنتتحال الرمتتب او لتتد يمكتتن تستتمملو لاتتد ام (95...( ). طتتون الحوالتتأ وقللتتوا األجنتتى

 مألددر إلتث  , دل دلى واللرويع لسح  لعنويدت العدو وجعلو يعجح من ا لمعدب األلر والل رف
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 تأ  ,ول  يال ر إرىدب الللتر ألمتداد    تدلألطا والستالح والالتأ الشتنمع ,اال لسالم  ال لادولى
ل وج تتا إلتتث الخلمفتتى المسلع تت   تتدهلل أن تت  ا تتلخدلوا أ تتلوب الل ديتتد كللتت  اإلنتتذارات اللتت

 9221ت  9999 ,ه 697ت  596م, والسلطدن خوارزم شتده 9258ت 9242ه656ت  641
م و تتال من الشتتدم ول تتر, و م تتد الل ديتتد والوممتتد  دلتتدلدر اإل تتددة وىتتو لتتد  تتمل  لندقشتتلو  تتل 

 (96) .لألح  الي 
 ,م 9249-9296مدللإن لد يوص   و الللر  ل يرو    اللل اللدت الث أور د  من 

و الث العدل  اال اللل يلث ن ديى الارن السد ع لل جرة لن ويشتمى,يثمر تستدؤال لفتدده ىتأ اللتدز 
 الللر دون تمرى  لن األجندس   ذه الويشمى الملعطشى للدلدم والالأ المروع وتدلمر الحضدرة؟ 

يى والعتتدل  إن المللألتتع لتيتتداث اللتتل وقعتتا  تتل تلتت  العاتتود الع تتمألى لتتن يمتتدة الألشتتر 
 فتتل العتتدل  اال تتاللل ممتتأ  . تتمجد أن ثمتتى لتتن يشتتدرك الللتتر  تتل ىتتذه الممتتحة ,اال تتاللل خدصتتى

الخوارزلمون لن الشندمدت لد يمكن لادرنلو    عدل الللر كلل  الحددثى اللتل دلترت  م تد  لدينتى 
 م  اد )....أكثروا 9299-ه  658ملث يد السلطدن جالل الدين لنكألرتل ت   (97خالط )

و دموا الجممع  لمحقوا كأ  ,و ألوا الحري  وا لرقوا األوالد ,الالأ  م د ولن  ل  ىرب  ل الألالد
وجرى ملث أىل د لد ل  يسمع  مثلو ال جترم لت  يم لتو  ,لمحى, وتفرقوا  ل الألالد ون ألوا األلوال

 (98) .اهلل(
ى  تتم   ملتت  وكدنتتا الخوارزلمتت)ويؤكتتد ىتتذه الستتمرة الاألمحتتى للخوارزلمتتى التتذىألل  اولتتو 

( كمتتد انتتو ي تت  يتتدل  ددفتتى الألد نمتتى المحستتو ى ملتتث 99).(ومستت  وقتتألح  تتمرة كدلللتتدر  تتوم
المسلممن  ماول )... وأولئ  ياللون ملث الملت  والخمتور والفديشتى لضتمنى  دلأللتد والمكتوس 

 ( 21. )(شديدة
 ,مىويألدو أن الاسوة المألدلغ  م د ىل مدىرة تل  الع ور اللل ش دت األيداث العظم

م قتد  9911تتت  9195 دل تلمألمون التذين تتحو  تالد الشتدم ,وكدن  م تد ال تراع ل تمريد ويد تمد
ياول رنسمدن  ل ايلالل ال لمألممن لمدينى لعرة النعمتدن       , علوا لد ل  يفعلو الللر وال الخوارزلمى

(29) 
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 ,وا الدور)... تد   ال لمألمون إلث المدينى و ألعنوا  ل قلأ كأ لن ي دد    واقلحم 
ألتتتد الالجئتتتون التتتذين ارتكنتتتوا إلتتتث يمديتتتى  وىمنتتتد,  تتت ن الرجتتتدل لتتتن   لاتتتوا  ,ون ألوىتتتد وايرقوىتتتد

 تأ أن ال تلمألمن  علتوا أشتنع لتن  (22) (.ل رم     عال,  منمد تارر  مع النسدم واأل فدل رقماتد
م ذلت ,  اتتد ذكتر  عتت  لتؤرخم   لمتتن يضتر وقتتددع ايتلالل الاتتدس وصتفد لريعتتد لمشتدىد التتدلد

ووص  ال لمألممن وى  ي كلون لحوم األ فدل المسلممن  عد شم    ,المسفوكى وتاطمع األوصدل
األلتر التذي يمتأ  اديتد الختوارزلممن  عتد ان متدر دولتل   واتتدرت    (29) .وى   ل تديتى النشتوة 

 9244ه ت 642ملث الشدم ون ب لدن د وإشدمى الالأ  من اىل د الث اللوجتو التث الاتدس  تنى 
و تتألوا ,الستتم   تتل لتتن كتتدن  تتو لتتن الن تتدرى يلتتث ا نتتوا, الرجدل) متتد ال تتلمألممن  ألتتذلوا  م وىتتل

 (24) (وايرقوا رلم   ,النسدم واالوالد وىدلوا المألدنل ونألشوا قألور الن درى
ملث انو ال ينألىتل ان يف ت  أن ىتذا د دمتد متن ىمجمتى وتعست  الللتر وقتألح  تمرت    تل 

ردت اإلشتتدرة التتث أن الاستتوة المفر تتى متتدىرة يشتتلرك  م تتد  تتأ أ ,التتألالد واللتتل ا للمتتا  شتترورى 
و ستتتتألب ىتتتتذه الاستتتتوة واالنلاتتتتدم التتتتذي ي تتتتأ التتتتث يتتتتد .الىتتتتحاة  تتتتل ذلتتتت  الحلتتتتدن  تتتتال ا تتتتلثندم

  ,ه589ت  592املألتتر ممتتأ صتتالح التتدين األيتتتو ل  ,ويختترج متتن لعتتدنل اإلنستتتدنمى,الويشتتمى
م لسلىر د  9987ىتت589طمن م  عفوه وتسدلحو لع ال لمألممن  عد واقعى ي 9999ت   9997

 (25)وخدرجد من نطدى لفدىم  يروب ذل  الع ر.
ولع لد يوص   و الللر لن ىمجمى و وم الستمرة لتع الشتعوب المىلو تى وإن ت  يعتدللون 

وى  ل مد مدللوا الىمر  ,الملكألر الفخور الذي ال يطدى)اآلخرين لن أصدقدد   وأتألدم   لعدللى 
.. وىتت  إزام تمتترى  لتتن النتتدس نحقتتون .يجتتو  تتدالزدرام واال تتلخفدف عتتحة وكتترم  معتتدللل   ىتتذه لح 

. كدنوا يكرلون الللتري ويعدللونتو لعدللتى الداتى (26() دخرون خدامون الث يد ال يل وره العاأ
 تتال يلجئتتون التتث الحتترب والاتتراع إال إذا أممتتل   الحملتتى ولتت  )ويحرصتتون ملتتث يمدتتتو و تتالللو 

 (27) (.تنفع   الوقمعى والخداع
وقتتتد اىتتتل  الللتتتر  تتت لور دولتتتل   ورقم تتتد والحفتتتدظ ملم تتتد, إذ أن تتت  اوجتتتدوا نظدلتتتد راقمتتتد 

وأصتتتلحوا  تتترى  ,ووضتتتعوا األ تتتس لناتتتأ الستتتفرام والتتتحوار داختتتأ يتتتدود الدولتتتى ,للمواصتتتالت
المواصالت وو روا ل د الحمديى لتن قطتدع الطترى, و فضتأ تشتجمع جنكمتح ختدن وأ نددتو ازدىترت 
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صألح  د لطدمى الاوا أ  الضخمى  أن تجلدز قتدرة آ تمد لتن أق تدىد التث اللجدرة داخأ الدولى,   
أق تتدىد   لتتدن, وكتتدن ذلتت   ايتتد أ تتألدب اللواصتتأ الحضتتدري والتتدينل  تتمن الللتتر وجمتتران   لتتن 

 ( 28.)المسلممن وتمرى 
كمتتتد أن تتت  ايلفظتتتوا   صتتتحدب الخألتتترات  تتتل التتتألالد المفلويتتتى وا تتتلثنوى  لتتتن الالتتتأ 

ومنتدلد  لىتا اإللألرا وريتى الللريتى تديتى (29ل خدلى ج دى  الحر تل.)لال لفددة لن ج ودى   
الثدلتت  مشتتر للمتتمالد( كتتدن أ نتتدم )تو تع د نحتتو العتتدل  اإل تتاللل لنل تت  الاتترن الستتد ع لل جتترة 

جنكمح خدن  و أيفدده لن  عده ينفتذون وصتديده وقوانمنتو اللتل ألتحم الجممتع  عتدم الختروج ملم تد 
 ( 91).ن الواجب الطدمىوأصألحا مندى   مثد ى الدي

ولتتذا ختترج  ,  تل كدإلم تتدر ال يلألتت  لكدنتو ,وكتدن لتتن الطألمعتتل أن تخترج الاتتوة أىل تتد
(, خرجتتوا يتتوم لتت  تعتتد أرضتت   كد متتى 99الللتتر للالتتأ والستتلب واال تتلمالم ملتتث  تتالد اآلختترين )

   لحألس قواى  اللتل  لىتا ملوىتد وتديل تد وجعلتوا ن تب أممتن   ارض جمتران   التذي  ت لوا ل ت
 تأ أن جنكمتح  (92.)ذل , كمد  عأ خوارزم شده والخلمفتى  تل  ىتداد  التى المنعتى و توم اللتد مر

خدن وضع ىد د قألأ لوتو لال لمالم ملث الألالد لد  من ال من وأقدصل ل ر, ود ع  موف قولو 
 (                                                            99).للحاماو

 للل دان   د الللر  فل المألدي  أللدلمى:ألد األديدن ا
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 املبحث الثاني / الوثهية

ال تستتتعفند الم تتتددر اللدريخمتتتى كثمتتترا  معلولتتتدت متتتن العاددتتتد اللتتتل دان   تتتد الللتتتر قألتتتأ 
واتلب  ,والمعلولدت الملو رة تعطل صورة ضألد مى لمد كدنوا ملمى(94)تويدى  وخروج   للىحو.

ر متى تعلمتد ملتث لألشترين لتن الن تدرى خرجتوا  تل أوقتدت ىذه المعلولتدت لستلادة لتن ل تددر ت
 (95.)للفرقى  لوجمو لن الكنمسى الكدثولمكمى

وم تتتر اىلمتتتتدم المتتتتؤرخمن العتتتترب  معر تتتى أديتتتتدن الللتتتتر  عتتتتد أن وصتتتأ الللتتتتر التتتتث ديتتتتدر 
يسجدون للشمس )المسلممن, وتكدد تجمع الم ددر اإل اللمى ملث أن الللر دانوا  دلوثنمى     

ياتول التذىألل متن   )وديتن   الكفتر ديتن جدىلمتى أمتراب  (96. )(د وال يحرلون شمئدمند  لوم 
( وذُكتر أن ديتن 97)اللرك وأكثرى  يعألدون الشمس و عض   لجوس و عض   يعألتدون األصتندم(

وقتد ال يكتون  ,الللر يدم  اإل ديمى مندى , وان المرأة ي تم د تمتر وايتد وان الولتد ال يعترف أ تده
 -ه658م  و الجتتوينل ت9276 –ه 675 تتدن لتتؤرخل الللتتر ال متتذانل ت ,ىتتذا مدلتتد لتتدي  

 .م  وقد مديشد الللر9258
ولتو   , تأ ذكترا أ تمدم زوجتدت الكثمتر لتن   و أ تمدم أ نتدد   ,وكلألد من   ل  يذكرا ىذا

كتتدن ىتتذا مر تتد منتتدى  لتتذكروه, وتعتتدلم  جنكمتتح ختتدن تتتدم  لتتد أقولتتو إذ أن تتد تحتترم الحنتتد وتتتدين 
تختون زوج تتد كمتتد  تنألمنو  تتل المألحتت  الختدلس ولكتتن   يجمتتحون توريت  المتترأة كمتتد  المترأة اللتتل

م التتتذي متتتديا  الدتتتع ال جتتتوم 9292 -ه691يورثتتتون الملتتتدع, و األتلتتتب أن ا تتتن األثمتتتر ت
 .الللري ذكر ىذه الماولى وأخذىد منو لن  عده لن المؤرخمن

ه كتتتدنوا يتتتدينون وتتتتذكر اتلتتتب الم تتتددر أن جنكمتتتح ختتتدن وشتتتعألو وأ نتتتدمه لتتتن  عتتتد    
وىو دين  دادل وثنل ويلممح  وجود مدل  لحجوب وىو مدل  اآلل ى )shamanism   دلشدلدنمى

 (وأن تتت  لتتتع إيمتتتدن    تتتدلموم األختتتر ال يؤلنتتتون  دلحستتتدب والثتتتواب ,والشتتتمد من وأرواح الستتتل 
ى, وىل مامدة دينمى قديمى انلشرت  ل دول مديدة لن العدل   تل آ تمد الو تطث والشتمدلم(98)

 وىل خلمط لن لعلادات اللويمد والوثنمى والعددات الاأللمى: 
ول  تذكر الم ددر كلد د يض  تعدلمم د, او أتألدم تد لنألتل لتن األنألمتدم لتع املترا    ) دلتو 

وخدصى  ,ويعألدون مدد لن اإلل ى المنحطى ,مظم  قددر ال يودون لو ال الة وال يلاون لو المودة
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كتتتدنوا ياتتتدلون ل تتتد الاتتترا من والضتتتحديد لمتتتد كتتتدنوا يعلاتتتدون  م تتتد تلتتت  الحموانتتتدت الشتتتريرة اللتتتل  
( ولذا  دن دين   ىذا  دا خلمطد ال قوامد لو كمتد لتديتدن 99. )(السلطدن والادرة ملث إيذاد  

ويظ ر اللندق   ل ت ر دت لعلاديو     يحجون الث الاألور وياد تون األلتوات وان  ,السمدويى
ث  اتجو أ اد خدن نحو لشدىد األولمدم وقألورى  وكتدن )ال مذانل  ياول ,ل  يكونوا ملث لعلادى 

     (41يطلب العون والممد لن اهلل  ل تضرع وخشوع(. )
ودأب الللر ملث تادلمد أصألحا جحما لتن لعلاتدات    تممد  ممتد يخت  د تن الخدنتدت 

د لتتروح م  التتأ أر عتتمن  لتتدة متتذرام قر دنتت9249 -ىتتت 699 اتتد ألتتر اوكتتداي ت )العظتتدم منتتدى  
وقرر الجند الذين را اوا جثى لنكو خدن الث  .جنكمح خدن وكذل  ألر  الأ مدد كألمر لن الجمدد

 (49.)(أل  شخ  21لارىد األخمر  ل جألدل أللدي أن   قللوا أثندم الجندزة لد ال ياأ من 
 مد أن الىدلب ملث الللر مدم تدين    تدين وذلت  الن الشتدلدنمى ال تلتحل     تالة وال 

ولتتذل   تتدن اتلتتب المتتؤرخمن يمملتتون منتتد الكتتالم متتن  ,دم وال أي ممتتأ لتتن أممتتدل التتدينصتتم
-9256-ىتتت 669-654قتتددت   وألتتراد    إلتتث إم تتدر ذلتت  كمتتد  تتل كالل تت  متتن ىوالكتتو 

 (42(.)....م  )..وكدن ملث قدمدة المىأ  ل مدم اللامد  دين او لمأ إلمو 9265
يتتتتدين )م  كتتتتدن9257 -9251ه 655 –ه 648ويتتتذكر رنستتتتمدن أن لكنتتتتو ختتتدن 

وكتتذا  تتددر الخدنتتدت وىتتو لتتن ن جنكمتتح ختتدن  (49()..... دلشتتدلدنمى وكتتدن يشتت د أممتتدد الجممتتع
 –الذي وضع ل   أ س الدولى وقوانمن د ولل كمد تسدلحو ومطفو ملث الجممع اوجد  ل قراقورم

وذيمن  فتتتل ىتتتذا الحتتتل تظلتتتأ لعد تتتد الألتتت,التتتدين متتتدا يتتتل الستتتفرام يتتتل ألر تتتدب)مدصتتتمى الللتتتر
 دلندس .الجوالع المشمدة لن الحجر, وكنددس النسطوريمن ال ىمرة المادلى لن الخشب,الاديمى

 (44)أيرار  ممد يعألدون  دلمد ى  لناددون الث قوانمن المد د(.
إن ىتتذا اللستتدلح التتذي يألتتدو  وكتت ن خدنتتدت الللتتر وألتتراد   يلألعونتتو  تتمن  تتددر األديتتدن 

 عتتده يلتتث اللحتتول الكألمتتر التتذي أدى التتث دختتول الللتتر  تتل  ا لتتدما لتتن جنكمتتح ختتدن وأ نددتتو لتتن
 ل الر ع األخمر لن الارن السد ع لل جرة الثدل  مشر للممالد لمس صحمحد ملث (45اإل الم )
  نتتدك شتتواىد كثمتترة تشتتمر إلتتث أن ىتتؤالم الخدنتتدت يمملتتون التتث العطتت  ملتتث الن تتدرى  ,إ القتتو

وملتث الترت  لتن أن لنكتو يتدين )ياتول رنستمدن ,ينويار ون   ويلخذون لن   التوزرام والمسلشتدر 
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 دنتو كتدن يشت د األممتدد الألوذيتى والمستمحمى واإل تاللمى دون تفريت  او  , عامدة أ تال و الشتدلدنمى
 حألدى  لنكو  عط  خدص تخلمدا  ,.. ملث انو كدن للمسمحممن النسد رة أقوى نفوذ دينل.تممح

للتر يا تون المستلممن متن لركتح الاترار  لت ثمر ( تأ كتدن الخدنتدت ال46)(لذكرى ألتو  تور جالتدي
وكلمتد ازدادت  ,نسطوري  ل صراع كدن يحداد كلمتد ازداد متدد الرمديتد المستلممن  تل دولتى الللتر

 (47العالقدت والسفدرات  من ال لمألممن و الللر. )
و عد ىذا الألمدن ألصأ مامدة الللتر اللتل دانتوا   تد يألاتث اللستدؤل متن لتدى ت ثمرىتد  تل 

و إنمد  , من الواضح إن الشدلدنمى ل  يكن ل د ذل  الل ثمر  ل يمدت   . مد دت   ويرو   ر   
ضمن تل  األديدن اللل تستلطمع أن تاتدوم )وتمر لعدودة  ,ىل  اوس وثنمى تمر واضحى المعدل 

( ولتتذا   تت  لتت  يحملوىتتد لموصتتلوىد التتث العتتدل  كمتتد  عتتأ 48. )(ج تتود األديتتدن الكثمتترة األتألتتدع
 امتتا أشتتكدال لتتن  اتتوس الج تتأ والألتتداوة  –  تتل وان دانتتوا   تتد  ,ولتت  يتتد موا ذلتت  ,ونالمستتلم

ودخلتوا  متو لحتدثمن تلت  المفدرقتى اللتل لت   , رمدن لد تحولوا من تد إلتث اإل تالم ,اللل مدشوىد
إن تدلألد يدخأ دين المىلوب  ددعد  وىو لد  علتو الللتر. ولعتأ األثتر  ,تحدث  ل اللدري  لن قألأ

ثلو الشدلدنمى والعددات الاأللمى  ل يمدة الللتر ىتل أن تد ُاملمتدت لتدى جنكمتح ختدن  تل الذي أيد
 وضع قوانمنو الملحلى لشعألو اللل مر ا  دلمد ى. 

 : الهسطورية املبحث الثالث

ىتت  أصتتحدب نستتطور الحكتتم  التتذي م تتر زلتتدن المتت لون وت تترف  تتل )النستتد رة     
وىتذه  ,الوجتود والعلت  والحمتدة .ايتد ذو اقتدنم  ثالثتى إن اهلل تعتدلث و  :اإلنجمأ  حك  رأيتو وقتدل

واتحتتتتتدت الكلمتتتتتى  جستتتتتد ممستتتتتث ملمتتتتتو  ,االقتتتتتدنم  لمستتتتتا زادتتتتتدة ملتتتتتث التتتتتذات والىتتتتتل ىتتتتتو
 (49).(السالم

انلشر ىذا المذىب  من الاألددأ الللريتى قألتأ م تور جنكمتح ختدن  فضتأ ج تد متدد لتن  
وا تلطدموا اللت ثمر  تل  ,ى  تل شترى آ تمدالمألشرين الن درى الذين قدلوا إلث ىذه األصتادع النددمت

, اللتتل أصتتألحا لار تتى لتتن الخدنتتدت  عتتد أن (51متتدد لتتن الاألددتتأ الللريتتى لثتتأ قألملتتى الكرايتتا)
 ىدا الألالط الللري تحا ت ثمرىن  عد أن  (59.)اتخذوا زوجدت ل   لن ىذه الاألملى النسطوريى  

و لنكتو ختدن وىوالكتو ختدن   كدنتا والتدة كمتوك ختدن ,(52)أصألحن زوجدت وأل دت ولر مدت
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ياتتول رنستتمدن متتن مطتت  لنكتتو ختتدن ملتتث النستتد رة )...  حألتتدى  لنكتتو  عطتت   .لتتن النستتد رة
  .(59)..(.خدص تخلمدا لذكرى ألو

وإنمتد كدنتا زوجلتو مفتر  ,ملتث قدمتدة المىتأ ال يلتدين  تدين)كمد ورد أن ىوالكتو كتدن 
  (54)ل تل  الألالد(.خدتون قد تن رت  كدنا تعدضد الن درى وتام  شعددرى   

وتشتتمر الم تتددر إلتتث أن جنكمتتح ختتدن تدلألتتد لتتد يعمتتد إلتتث تاريتتب النستتد رة والمنجمتتمن 
ولكنو كثمرا لد يركن إلث النسد رة التذين كتدنوا يكلألتون ا تمل الاددتدين ملتث  ,قألأ دخولو المعركى

لتتتن للاتتتع الوايتتتدة  تتتوى األختتترى وىتتت  يتتترددون ج تتترا  عتتت  اآليتتتدت )م تتتوين ويلاون متتتد أرضتتتد 
 .(55)(ألح ور

او لتتد قتتدلوا  تتو  ,وان لتد لتتديند لتتن لعلولتتدت  شتت ن التتدور النستطوري  تتل التتألالط الللتتري
 .إنمد ىل لعلولدت لسلادة لتن ل تددر تر متى وال تحتوي الم تددر العر متى إال الاتدر المستمر لن تد

 اتد  – ولع أن ىذه لعلولدت تشمر الث  اتدم خدنتدت الللتر ملتث الشتدلدنمى كمتد  تأل  إيتراد  عضتو
ورد متتتن كمتتتوك الاتتتول )... ألتتتد انتتتو كتتتدن لستتتمحمد نستتتطوريد او لتتت  يكتتتن  اتتتد اخلتتتدر وزرامه لتتتن 

و النستد رة ,وروي منو لملو للاريب الن درى مدلتى .(56) (. و ند كنمسى ألدم خمملو.المسمحممن
 خدصى وذل   ل ثمر والدتو ووزرادو النسطوريمن و دد ىذا اللعد    ل م د لنكتو ختدن وىوالكتو

 (57).( كدن )لن اثر ىذه السمد ى أن شدما  ع  اللادلمد المسمحمى  ل األو دط المىولمى
ملتتث أن النستتتد رة قتتدلوا  تتت دوار أختترى  فضتتتال متتن تتتت ثمرى  الواضتتح  تتتل لركتتح الاتتترار 

الامدم  ج د  دمأ  ل اللاريب  من الللر  :الللري, وقر    لنو  اد اضطلعوا  دورين ىدلمن أول مد
العمتأ ملتث إق تدم المستلممن لمتنع   لتن اللت ثمر  تل الخدنتدت  :كدثولمكمتى. وثدنم متدوالكنمسى ال

( لاتتتد  تتتعا الكنمستتتى الكدثولمكمتتتى التتتث تن تتتمر الللتتتر, 58واأللتتترام, و تتتل ر تتت   مد تتتى الدولتتتى.)
وإدخدل    تل المستمحمى ملتث المتذىب الكتدثولمكل لستلىلمن وجتود النستد رة للست مأ وصتول   

-694ا االىلمتتدم منتتد اقلتتراب الللتتر لتتن أىتت  لعدقتتأ أور تتد  تتمن متتدللالتتث الخدنتتدت وازداد ىتتذ
م ولدرم الخطر الادتأ  عثتوا الو تود للحويتأ ج تد الللتر نحتو العتدل  9249-9296 -ىت 649

وتوثمت  العالقتى لتع النستد رة التذين يحضتون  عطت   ,والسعل إلدخدل   الث الكنمسى ,اال اللل
                                           (  59) .الخدن كموك للس مأ ىذا األلر
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ولع أن الكنمسى الكدثولمكمى ال تعلرف  دلمذىب النسطوري وتعده انشادقد وخروجد من 
التتدين, إال أن تتد  تتعا لال تتلفددة لتتن ىتتذا الوجتتود المنستتوب إلتتث الن تترانمى للعمتتأ كملتترجممن 

د تفتدى  لع ت  لا تددة لتن ج تدى  للرىألدن الكدثولم  الذين يتل  إر تدل   إلتث الخدنتدت, و إيجتد
 .                                            (61 ل تحام  أىداف الكنمسى )

وقتتد تعتتحز  تتعل الكنمستتى الكدثولمكمتتى وزادت يمد تتى الألد تتدوات  ظ تتور إشتتدمى تفمتتد إن 
 ريستتتتتلر )لتتتتد ىتتتتو إال األب يوينتتتتد  (الختتتتالص  تتتتم تل لتتتتن الشتتتترى, وان الختتتتدن )جنكمتتتتتح ختتتتدن

( التتتذي أر تتتلو اهلل لحتتتأ قضتتتمى اللعثتتتر ال تتتلمألل لتتتع العتتتدل  اال تتتاللل  واالنل تتتدر 69)(,ديوينتتت
 للمسمحمى لن أمداد د المسلممن.

تسل  جألال مدلمد وش د تجلل  مد العدل  يستوع التذي ) أ إن   ادموا أن جنكمح خدن 
(, 62ادتتتأ()ملمتتتو العتتتدل والتتتدين الاتتتوي  والط تتتدرة واأللدنتتتى ورىألتتتو الكتتتذب والستتترقى و تتتددر الرذ

ىذا ىو اإلنسدن الذي رأيلتو ملتث جألتأ تشتمن  :وي ورون جنكمح خدن  دجدا وخدضعد وىو ياول
 (69.)وىذه لاللحو  مندلد رأى صورة يسوع  ل ايد الكنددس

وىكذا ت  ت وير جنكمتح ختدن   نتو المخلت  للعتدل  المستمحل, وىتل صتورة لت  تفتدرى 
-9296 -ىتت 649-694أور تد  تمن متدلل  أور د يلث  عتد أن ممتأ الللتر تلت  الشتندمدت  تل

وزينتتتوا ل تتت   ,وممتتتأ النستتتد رة ملتتتث دمتتت  ج تتتد الكنمستتتى ىتتتذا  دللتتت ثمر ملتتتث الخدنتتتدت.م9249
ولتتذا ممتتد كمتتوك ختتدن يتتوم تولمتتو الخدنمتتى التتث  ,المشتتروع ال تتلمألل الللتتري لىتتحو العتتدل  اال تتاللل

أ شم  الجألأ  اتد ا تلاألال شتر ولمث ,ألد لمثأ الخلمفى)ا لاألدل لو د الألد د  كأ ايلرام وتوقمر 
 عتتد لتتد زودىمتتد  كثمتتر لتتن الل ديتتدات اللتتل  ,ا تتلاألدل و ردىمتتد اإللألرا تتور المىتتولل لتتن يضتترتو

 (64).( رمدن لد ياال د األيدم
ويول تتد لتت  يكتتن  تتمن  ,وكتتدن كمتتوك قألتتأ تولمتتو الخدنمتتى قددتتدا للجمتتوش اللتتل تتتحت أور تتد

ولت  تكتن األلتور قتد  تدمت  تمن التدوللمن  دلج تد ,الخال ى العألد مى و الللر الكثمر لتن ال تالت
النسطوري واضح  تل إ ستدد العالقتى  تمن الدولتى الللريتى والخال تى العألد تمى اللتل تمثتأ لعنويتد كتأ 

إذ ال خ تولى  تمن التدوللمن تألترر ىتذا اال تلاألدل الستم  لمو تد الخلمفتى  ,العدل  اال اللل آنتذاك
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وىذا يظ تر لاتدار الحاتد والضتىمنى اللتل مألت    تد  ,وقد يضر لم ن  الخدن  جلو و ملث العرش
 الخدن  لن لسلشدريو المار من.

كتتدنوا   ,كمتتد إن تت   تتل صتترام   لتتع المستتلممن لال تتلحواذ ملتتث الحظتتوة لتتدى الخدنتتدت
كللتت    ,يعمتتدون التتث إيتتراج المستتلممن  تتل لنتتدمرات يتتل  االتفتتدى  شتت ن د لتتع التتوثنممن الألتتوذيمن

وأىتدنل    ,ألتدم كمتوك ختدن لتع ايتد الفا تدم وجمتع لتن الم تلمنالمندمرة اللل  لأل تد الاسدو تى 
 (65)وى   جود  للشويو صورة اإل الم ألدم الخدن الذي ال يعرف من اإل الم الكثمر.

وإمتتددة  ,ثت  أ ت   النستتد رة  تل د تع لنكتتو ختدن للوجمتتو أختده ىوالكتو اليتتلالل  ىتداد
النستتطوري  تتل انجتتدز اللحتتدل  لتتتع ( وتاتتديرا للج تتد 66) .األراضتتل الماد تتى التتث ال تتلمألمن 

ال لمألمن  اد أكرم ىوالكو جدثلم  النسد رة  لخ م  ايد  موت الخلمفى  ل  ىداد لارا لو  عد 
 (67.)م 9258ىتت   656إ ادط الخال ى 

ودام ىذا ال راع لع المسلممن  عد ذل   فل دلشت  قتدم النستطوري كلألىتدنوين الاددتد 
م  ندما ملث ن ح لسلشدريو النستد رة  تإتالى  9261-ه 658الللري  ل لعركى ممن جدلوت 

لستتتدجد المدينتتتى وتحويتتتأ  عضتتت د التتتث كنتتتددس  فعتتتأ ذلتتت  وضتتترب متتترض الحتتتددط ا تتتلعطد دت 
وشتكوا ألترى  لنددتب ىوالكتو كلألىتد ). ويشمر الماريتحي التث الحددثتى ذات تد  ماتول 68(المسلممن

 (69. )(ومظ  قدر قسوس الن درى ,  ىدن   وضرب  عض  
أن التتدور األكألتتر التتذي قتتدم  تتو النستتد رة ىتتو يمل تت  الر تتددأ إلتتث الألد تتد  تتل رولتتد ملتتث 

والث للوك و ألرام أور د لن الخدندت الللر, وقمدل    لمثمل    ل المؤتمرات اللتل كدنتا تعاتدىد 
ولتن المعاتول أن ياتوم خدنتدت الللتر  إر تدل النستد رة إلي تدل ر تددل   إلتتث    (71) .الكنمستى 

كمتد  تم تل   –و د دوات د تمدلد كمد  علوا يمن أر لوا المسلممن إلتث التألالد اإل تاللمى  يكدم أور د
 ولكن ىؤالم السفرام النسد رة قد ارتكألوا ألرين:  – حثو 

أول متتتد أن تتت  ا لىتتتوا لتتتن قتتتد لوى  لتتتن الألد تتتدوات والملتتتوك إن الللتتتر املناتتتوا المتتتذىب 
كنمستتى الكدثولمكمتتى  تتدخول الللتتر إلتتث لمتتد جتتدد آلتتدل ال(79) ,النستتطوري  متتد  تتم   الخدنتتدت

وألتد  .الن رانمى,  ل الوقتا التذي  تدأ اللحتول الكألمتر لتدى الللتر إلتث اإل تالم  عتد متمن جتدلوت
وتعضتمد ىتذا اللحتدل  واملألتدر ,الدور األخر  ل كمدى  ود ع   نحو انجتدز تحتدل  صتلمألل تلتري
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قويتد إلتث ن ديتى الاترن الستد ع ممن جدلوت لجرد كألوة  ل الطري , ومأ ىذا المستعث النستطوري 
ال جتتتري منتتتد تحتتتول الللتتتر ن ددمتتتد إلتتتث اإل تتتالم, وتشتتتلا ج تتتود الىتتترب وانشتتتىدل    حتتترو    

 (72)الداخلمى.
 املبحث الرابع: اإلسالم

 عتد أن تت  تويمتد  ,م ترت الحدجتى لمسلشتدرين وللترجممن لستلممن  تل التألالط الللتري
 تتوام كدنتتا ىتتذه العالقتتدت  تتلألد او  ,ة ل تتدالدولتتى وأصتتألحا ملتتث صتتالت قويتتى  تتدلاوى المجتتدور 

أوردىد  ع  الريدلى الىر ممن  ,وثمى شواىد لألكرة ملث وجود إ اللل  ل العدصمى الللريى .إيجد د
تفمد  وجود لسدجد إ اللمى إلث جدنب المعد د الألوذيى والكنتددس الن ترانمى كتدلمأ ملتث تستدلح 

 .(79)خدندت الللر وقألول   جممع األديدن
 , دلعتدل  اإل تاللل للرالتل األ تراف ,ن الطألمعتل أن يلواجتد لستلمون  تمن الللتروكدن لت

. ولكنو ل  ينلشتر  تمن الللتر كمتد (جنوب شرى آ مد ,ال من ,ال ند)ويملد خل  لواقع الللر  ل 
ر مد لخشمى الدمدة ملث أنفس   لن اللوجو إلث الاألددأ الللريتى المعحولتى  تل  ,انلشرت النسطوريى

او ر مد كدن ذل   ج ود النسد رة  ,لمد مرف من الللر لن الويشمى والاسوة ,افرةال حدري الم
 الذين  عوا للحملولى  من اإل الم و الللر.

وىتل الاألجتدى او الاألملتى الذىألمتى,  ,ولن المؤكد أن ىندك قألملى تلريى  شتد  م تد اإل تالم
ل  عتد متتمن جدلوت,وختتدض ( واللتل  تترز دورىتد كاتتوة تتتدمو إلتث اللاتتدرب لتع العتتدل  اإل تتالل74)

وأملتتن  عتتد انل تتدره ملمتتو  تتعمو  ,م صتترامد لتتع ىوالكتتو9266-ه 665زممم تتد  ركتتو ختتدن ت
 (75) .لللحدل  لع الممدلم 

ورت  ال عو دت تل  كدن الوجود اإل اللل  ل التألالد الللريتى يدضترا,  اتد كتدن الو تد 
م  يلت ل   9221تتت 9999 ,ه 697ت 596اللجدري الذي أر لو جنكمح خدن إلث خوارزم شده 

وى  الذين قلل   الخوارزلمون  ل الواقعى اللل  (76) .لن اللجدر كل   لن المسلممن 451لن 
 مدل تتتد لتتتن  علتتتى لتتتد أقألح تتتد أجتتترت كتتتأ ناطتتتى لتتتن دلتتتدم الر تتتأ  تتتمال لتتتن )قتتتدل من تتتد التتتذىألل 

 (77.)(الدلدم
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لع متتد رجلتتمن لتتن ملمتتدم المستتلممن و )و تتأل  لجنكمتتح ختتدن إن أر تتأ و تتدا لكونتتد لتتن
كمد أر أ  عتد يددثتى لالتأ اللجتدر  و تد (78) رف وىدايد تعألمرا من ال داقى ويسن الجوار(.

 (81(التتذي قلتأ اللجتتدر الللتتر.)79لتن ثالثتتى رجتدل ايتتدى  لستتل  يطدلتب  لستتلممو يتدك  اتتترار)
وىل الواقعتى اللتل أدت إلتث الحترب  تمن الطتر من و تاوط الدولتى الخوارزلمتى  متد الللتر  تل ن ديتى 

 ر ع األول لن الارن السد ع لل جرة.ال
ولتتع ىتتذا الوجتتود اإل تتاللل التتذي كتتدن يظ تتر  تتل الو تتود اللتتل أر تتل د الخدنتتدت إلتتث    

الحكتدم المستتلممن, او يألتترز  تتل األممتتدد او  تتل المنتدمرات اللتتل كدنتتا تجتترى, متتأ ىتتذا الوجتتود 
كلمتد تاتدم الللتر  تل   ولكتن أىمملتو كدنتا تلعتدم  ,ىدلشمد او تمتر لتؤثر  تل لجترى الاترار الللتري

 . الد المسلممن, ويظ ر ذل  جلمند يمنمد دخأ اإل الم إلث لواقع الامددة لدى الللر
( التتذي  تتدا 89ه  )689وتشتتمر الم تتددر إلتتث إ تتالم ايمتتد تكتتو دار  تتن ىوالكتتو ت

والذي أملن  (82) ,يمدتو نسطوريد ث  تحول إلث اإل الم  ل ثمر ايد المار من إلمو وقددد جمشو 
الم الدولتتى  عتتد أن تألعتتو أكثتتر جنتتده إلتتث اإل تتالم ثتت  لاللتتو  د مستتى لتتن أمدادتتو لتتدى الختتدن إ تت

م  الشتديد الممتأ إلتث النستد رة وأ عتدد  9284ىتت  689األمظ  للللر وتولمى أخمو ارتون ختدن  
رت  ىذا الحددث تت إن االلمخدندت الذين يكموا  عده  -لاد  لغ لن قوة اإل الم     .المسلممن

ا لمول    إلث الن رانمى ول  يجرؤوا ملث إم در مداد   لا الم,  أ إن العملى اللتل م ترت دارو 
 ل زلن   كدنا إ اللمى  ل لظ رىد,إذ م ر ملم د اللش د اإل اللل ال الو إال اهلل لحمد ر ول 

 (89)اهلل.
ذلتتتت  الن   ,وأدى تحتتتتول الللتتتتر إلتتتتث اإل تتتتالم إلتتتتث م تتتتور روح االنلاتتتتدم لتتتتن النستتتتد رة

سلممن  ل ألدكن لخللفى ل  يسلطمعوا نسمدن لد قدم  و النسد رة ولن  دندى   ل د تع الللتر الم
 اتتدلوا )  تتدم كنمستتلمن جممللتتمن  تتل صتتألمحى (84) ,إلتتث انل تتدك لاد تتدت   والعألتت   مستتدجدى 

, (م وكدنا ايدىمد للمعدقألى واألخرى للنسد رة 9297 –ه 697صفر  نى  الحددي مشر لن
 .ل ألدكن أخرى  ل العراى و الد الشدم( وي أ األلر  85)
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 ,ملتتتث أن ىتتتذه الحتتتوادث لتتت  تكتتتن إال يتتتدالت نتتتددرة  تتترمدن لتتتد تجدوزىتتتد المستتتلمون
وام تتتروا  تتتري    إ تتتالم الللتتتر لألتتتدين الرتألتتتى  تتتل اللعتتتدون لع تتت  وقألتتتول انلستتتد    إلتتتث العتتتدل  

 (86) .لع لد كدن لن   لن شندمدت وويشمى قألأ إ الل   ,اإل اللل
 إننتتد  ,دند إلتتث الألتتدايدت األولتتث اللتتل ختترج  م تتد الللتتر إلتتث  تتالد المستتلممنوإذا لتتد متت

 تتنجد إن الج تتد اإل تتاللل لتت  يتتواز ج تتد النستتد رة و تتعم   الحثمتت  لتتد ع الللتتر نحتتو ايتتلالل 
( وتظ تر الألتتدايدت األولتث لألتروز اللتت ثمر اإل تاللل  تل الاتترار 87) ىتداد و تددر التتألالد اإل تاللمى.

إذ تشتمر  عت  الم تددر  ,مدم المسلممن  ل الاضدم ملتث الوجتود الألتد نلالللري  سعل  ع  مل
م 9257 -9251ه 655 –ه 648إلث  أن ىندل  لن المسلممن لن أشدر ملث لنكو خدن 
وا لئ تتتدل وجتتتودى  العستتتكري. وقتتتد  , تتتديلالل قتتتالع الألد نمتتتى  تتتل إيتتتران واللتتتل  لىتتتا المددتتتى
وقضتتتث ملتتتتث وجتتتتودى   , تتتتر قتتتتددت  وا ,ا تتتلجدب لنكتتتتو ختتتتدن وأر تتتأ جمشتتتتد  ديلتتتتأ قالم تتت 

 عتتد إن متتأ لاتترون يمثتتأ ت ديتتدا للدولتتى العألد تتمى وللمجلمتتع اإل تتاللل,  ,العستتكري والسمد تتل
 (89) (.لرىمد لجراح المسلممن وتداركد للدين لن الخلأ)( ومد ذل   كونو 88)

 دن الوصتول  (91) ,ولع الجور واللعس  الذي  لىلو ىذه الطددفى وملم د للمسلممن
 تتد قتترب الللتتر كثمتترا لتتن  ىتتداد والمعدقتتأ األخمتترة  تتل الشتتدم ول تتر, وام تتر الللتتر ملتتث متتورات ألم

 -597وثمى لعلولدت إلث ن محى أخرى قدل د ن مر الدين الطو ل  المسلممن ونادط ضعف  
( إلتث ىوالكتو منتدلد ت متتب قلتأ الخلمفتى المسلع ت   تتدهلل 99م ) 9274 -9219 –ه 672
(  وقد  عأ 92) . ()  ون ملمو الوزير ذل  وقللوه ر سد م  9258-م 924–ه641-656

ذلتت   تتدا ع اللع تتب المتتذىألل المسلشتتري  تتل العتتتدل  اإل تتاللل آنتتذاك. كمتتد نستتب إلتتث ا تتتن 
( ونستب 99) ,ه وزير المسلع    دهلل انو كدتب الللر ويألتذ إلتم   تتحو  ىتداد656العلامل ت

م   انتو  عتأ ذلت  ولت  يثألتا. 9225تت9976ه  622–ه 575إلث الخلمفى الندصر لدين اهلل 
(94) 

 ,و وام ي تأ لتد قتدم  تو الخلمفتى الندصتر لتدين اهلل والتوزير ا تن العلامتل أم لت  يح تأ
والعمتتتأ ملتتتث اال تتتلفددة لتتتن  , تتتدن تمتتتدب روح اللندصتتتر لتتتدى المستتتلممن وتتتتدارك الخطتتتر الاتتتددم

األيو مون  ,ى, خوارزم شدهالخلمف)ل  يل مد الامددات اإل اللمى  ,الوجود اإل اللل  ل  الط الللر
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للوممفتو, و اال تلفددة لنتو  تل توجمتو الج تد الللتري إلتث أمتدام العتدل  اإل تاللل  كمتد ( ل الشتدم
ولتتتو ي تتتأ ذلتتت   لر متتتد وجتتتدوا تعدونتتتد و تتتعمد يثمثتتتد لتتتد ع أذى الللتتتر متتتن  تتتالد  .تنأل تتتا أور تتتد

د انفترد ال تلمألمون ( ولم95.)المسلممن لمن يحظون  لاريب الخدندت ل   لن ملمدم المسلممن
لمحتتأ  دلعتتدل   , دلخدنتتدت لتتد ع الستتم  الللتتري  عمتتدا متتن أور تتد إلتتث  تتالد المستتلممن و النستتد رة

 اإل اللل كأ ىذا الالأ والدلدر ملث أيدي الللر الوثنممن.
ولكن إال يمكن أن نسلنلن إن الذي ي أ إنمد ىو مادب اهلل الذي ينحلو  دألقوام اللل 

والظل , أي تلعتدم  ذنو  تد كمتد ي تأ لتقتوام الستدلفى اللتل  قتدل اهلل تعتدلث يلعدم   م د الفسدد 
أولتت  يتتروا كتت  أىلكنتتد لتتن قتتألل   لتتن قتترن لكنتتدى   تتل األرض لتتد لتت  نمكتتن لكتت  وأر تتلند )من تتد

الستمدم ملتم   لتدرارا وجعلنتد األن تدر تجتري لتن تحتل     ىلكنتدى   تذنو    وأنشت ند لتن  عتتدى  
 (96)(.قرند آخرين
-ىتتتت 649-694تنألتتتو للتتت  ألمدنمتتتد  ردريتتت  الثتتتدنل أ تتتدن الىتتتحو الللتتتري ألور تتتد لاتتتد  

أرى إن الللتتدر لتت  يكونتتوا إال ماتتدب اهلل ) كلتتب إلتتث للتت   ريطدنمتتد قتتددال  ,م 9249– 9296
 (97).(الندزل  ل الألالد الن رانمى جرام ذنو  د

وانل تتتدك ولتتت  يكتتتن العتتتدل  اإل تتتاللل   يستتتن يتتتدال,  اتتتد م تتتر  تتتم   الظلتتت  والالتتتأ  
 حلا      نن اهلل  ,(98الحرلدت وتخريب الألالد وإىالك العألدد واللرف المفسد لكأ النع  )

 ( 99) .اللل ال ترد 
لاد أشدر ىوالكو  ل ر ددلو وت ديداتو إلث ألرام الشدم ول ر  متد ىت  ملمتو لتن الظلت  

 تنحن جنتد اهلل  نتد يتنا   :إلتد  عتد) :و وم السمرة لدممد إن الللر ى  مادب اهلل الندزل     ياتول
( وياول ).. ذل   مد قدلا أيدي   911) (و  لر اهلل لد أتمر... ,لمن ملد وتجألر و ىث وتكألر

ألن مدقألى الظل  كثمرة الورود  ل  ,( وىو خطدب يف مو المسلمون919..( ).ولد كدنوا يكسألون
لتت  يتتت توا لماممتتوا العتتتدل  وإال  تت ن كتتأ الوقتتتددع تشتتمر إلتتتث إن الللتتر)الاتتران واأليدديتت  الشتتتريفى 

 (912). (والريمى  من الندس اللل ت دون المسلمون  ل إقدلل د
إن ال تتتراع ملتتتث الللتتتر  تتتمن المستتتلممن و النستتتد رة ولتتتن خلف تتت  ال تتتلمألممن  لتتت  يكتتتن 

وتىمتتر ,وا تتلمر ىتتذا الحتتدل يلتتث متتمن جتتدلوت ,للكد ئتتد ألن ل تتددر الاتتوى كدنتتا لتتع النستتد رة
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ويلف   ,ممأ لا الم يلف  لع الفطرة الألشريى اللل  طر اهلل الندس ملم داأللر  عد أن أيس الللر  
 –( وان كتدن ىتذا 919) .لع المفدىم  السمد مى اللل توجب ملث المحلأ أن يلارب إلث رمديده

لمس السألب الكد ل لمىمر الللر مامدت   ولد مر وا  و لن تعتدلل وا تلىندم متن الىمتر,  – ممد أرى
ولمتتد منتتد  ,لتتد منتتد أىتتأ التتألالد أصتتوب وأ ضتتأ وأيتت   دألتألتتدع لمتتد منتتدى  تتأ أن تت  وجتتدوا أن 

و تذل   .ومامدة واضتحى قريألتى لتن الفطترة, و رياتد قويمتد ,وجدوا يضدرة  دلىى السعو ,النسد رة
  .أنحس  ال راع الدينل والحضدري الذي دام قرند  فوز اإل الم  دلللر  ل الن ديى

 املبحث اخلامس: الياسة

وىل كلمى تركمى لعندىد الادنون  ,لمد ى و المساو و المد دى كلمى  معنث وايدالمد د و ا
( ورجح الماريتحي 915) .(  وذكر  ن تىري  ردي إن )المس ( تعنل اللرتمب914) .االجلمدمل

و أورد أن كلمتتتى يد تتتى ىتتتل األصتتتأ لتتتن  تتتمن   ,أن كلمتتتى  مد تتتى إنمتتتد ىتتتو تحريتتت  لكلمتتتى يد تتتى
 (916) .اللسممدت األخرى

وويتتتد شتتتعو  د و قتتتدد  ,رنتتتا الكلمتتتى  تتتدلللر,  جنكمتتتح ختتتدن التتتذي أقتتتدم دولتتتى الللتتتراقل
كتتتدن منتتتد الللتتتر  منحلتتتى   ,ووضتتتع أ نتتتدمه  تتتل رأس الستتتلطى لتتتن  عتتتده  تتتال لنتتتدزع , لويدت تتتد األولتتتث

 ( ال يندزمو ايد  ل ألر وال يسمع رأي خالف رأيو.917.)النألل
دتى دينمى وا  مو لشتعألو,  فتل تمموجمن( إل راز ذل  وصدتو صم)وقد  عث جنكمح خدن

وأملن الشدلدن او الاسمس األمظ   ل ىتذا  ,م أقدم تمموجمن ولممى لرؤ دم الاألددأ9216) نى 
الحفأ العظم  الذي جمع ألرام الألالد ونألالد د إن السمدم قد خلعا ملث تمموجمن لاألد ار ع لن 

مح ختدن  أي الملت  صتديب وان ا مو أصألح لن أالن  جنك ,اللاب الذي كدن يلاب  و أ ال و
 (918) .الادرة والألطا و ذل   دأ  ل  ن الثدلثى واألر عمن يحك  الألالد دون لندزع(

ويؤكتتتتد ىتتتتذه الماولتتتتى لتتتتد رواه ال متتتتذانل  تتتتل ر تتتتدلى أ اتتتتد ختتتتدن إلتتتتث الظتتتتدىر  مألتتتترس 
)... و وف ن تل ملث كتأ لتدلك  لتن اخضتر ويتد س الن اهلل  9277تت9259ه    676تت658

وكأ  ,وأدخأ السراة الملمردين  ل ر اى  دمدتند ,ىب جنكمح خدن وذريلو  الد العدل األزلل قد و 
 (919)لن يخدل  أىأ اإلقألدل تكون لخدلفلو دلمال ملث األد در(.



 

 ( 2192)(   تشرين األول 91) العدد(    99) المجلد 
 

997 

 اإلنسانية للعلوم تكريت جامعة جملة

 

كمد إن المد ى ل  تكن لعرو ى ولعموال   د قألأ م ور جنكمح خدن  أ أن د وضتعا  تل 
لتتث ا تتلخدام مألتتدرات تشتتعر الستتدلع انتتو الستتنوات األخمتترة لتتن يمدتتتو, وقتتد دأب جنكمتتح ختتدن م

يلكل    فو دينمو, وانو يلج  إلث الترب  ممتد يعضتأ إلمتو لتن لشتدكأ ويست لو العتون,  متروى منتو 
 عد أن وصأ األلر إلتث يدلتى الحترب لتع ختوارزم شتده انو)صتعد قمتى تتأ متدل ومترى رأ تو ومتأ 

ل  إننل ل  أكن أول لن أشعأ تل  ملث ىذا اللأ ثالثى أيدم كدللى يدمو اهلل وياول يد رب ان  تع
 (991(.) دلنحنل الاوة ملث االنلادم ,الفلنو

وال يستتلمد تعدلممتتو لتتن اهلل, صتتحمح أن  ,ولتتن المؤكتتد أن جنكمتتح ختتدن لتت  يكتتن ورمتتد
وان األخمتر قتد  ,الروايدت اللدريخمتى تفمتد أن جنكمتح ختدن يتدول تفتددي الحترب لتع ختوارزم شتده

 ت ن نحمتى اللعتدلل والستجأ الحد تأ  ,علتا الحترب ال لنتدص لن تدارتكب األخطدم الادتلى اللتل ج
ويرتتتدب  تتل  , دلستتعل إلتتث اللو تتع ملتتث يستتدب الجمتتران تجعتتأ المتترم يشتتك   تتل صتتحى الروايتتى

 .ألرىد
إن الضتتألد مى اللتتل يوصتت    تتد جنكمتتح ختتدن وأ نتتدؤه تثمتتر الشتتكوك يتتول لتتد كلتتب متتن   

والاوة وأن ت  يألمتدون الجتنس ويسل صتلون  جنكمحخدن الذي مرف وقولو  دلألطا  .لديد او ذلد
وتارب   ,يكولل   تعمأ ملث نشر الفسدد  لاضل ملث لن مرف  دلشرف والنألأ)الحضدرة وان 

وق دى   ,( وإن   كمد ياول ا ن األثمر ال يحرلون شمئد999) (.كأ لن اشل ر  دلضعى والخسى
نجتتده يألتترأ إلتتث اهلل لتتن  (992) .إ نتتدم النتتوع الألشتتري وىتتو لتتد وا اتتو ملمتتو مدلتتى لتتؤرخل اإل تتالم

شرور تل  الفلنو اللل أشعل د خوارزم شتده, ويلكترر ذات الشتلم لتع يفمتده ىوالكتو قألتأ دخولتو 
إننتل للوجتو ) ىداد ُلدممد أن الخلمفتى المسلع ت   تدهلل ىتو التذي أراد الحترب و تعث إلم تد  اتدل 

 (999)  (.ادير اهلل العظم  إذا لد تىمرت األيوال  ذل  ت ,إلث  ىداد  جموش كدلنمأ والجراد
ويف   لن ىذا أن الللر يدمون املمددى  ملث الادرة اإلل مى ويألنوا ملث ىذا أيامتل    

 (994) . ل تمل  المعمورة  ال لندزع
 ,الخضتتوع اللتتدم لجنكمتتح ختتدن)وضتتع جنكمتتح ختتدن أيكتتدم المد تتى وأريتتد لن تتد أن تحاتت  

ولكن لمدذا وضع جنكمح خدن  .( 995) (ط العادب ال درم لكأ لخ ,االتحدد  ل قألملى وايدة
 ؟ .قوانمن المد د ولد ىل األ س اللل املمد ملم د
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قوانمنتو  المحيجتى الموضتومى )أشدر جنكمح خدن إلث انو قنن المد ى إلدارة شعألو   ل    
(   تل إذا لت  تشترع و اتد لعامدتتو الشتدلدنمى, ولت  996) (من إرادتو وملث انفع العددات الاأللمى

 أ ىل آرامه وت وراتو ولد ورثو لن مددات قألمللو ووجد أن د اقرب  ,ن د ويل او ال دم ال لياأ أ
 .إلث نفسمى شعألو
( و ألتر أختر 997.)ولذا  دنو قنن د  ل المد ى للالمم  تداوة الللتر ويدجتدت الألتداوة    

ن  تلىنل يمكن أن يكون لاألوال للفسمر لد أقدم ملمو جنكمتح ختدن, ىتو انتو وجتد أن ىتذه الاتوانم
شتتعألو تألمعتتى االنامتتدد إلتتث األديتتدن األختترى,  تتدللجوم إلتتث النستتطوريى  تتمجعأ شتتعألى تحتتا يكتت  

وتوجتتب ملتتم   الاتتدوم وتاتتدي   اتتوس  ,الكنمستتى الىر متتى اللتتل تحدصتترىد قواتتتو  تتل أوا تتط أور تتد
  ستتتملوجب ملمتتتى االنامتتتدد ,( ألتتتد تألنتتتل الشتتتريعى اإل تتتاللمى998) .العألوديتتتى والطدمتتتى لتتتو وأل نددتتتو
 .وىمد اضع  لن أن ينادد ل مد ,لخوارزم شده او لخلمفى  ىداد

ولذا  دن المد ى مند الللر العامدة الاولمى الملحلى لكأ الشتعب  توام أدانتوا  دلشتدلدنمى 
( وأراد جنكمتتتح ختتتدن أن تعظتتتم  ىتتتذه الاتتتوانمن   مطدىتتتد الاتتتدر 999.)او النستتتطوريى او اإل تتتالم

 لمتد تت  )شعألو وأ نددو  عتد أن صتدرت للللتر دولتى و تطوة  الالد  لن الجالل والاد مى  ل نفوس
 تتتدللحلوه يلتتتث قطتتتع اهلل  ,وجعلتتتو شتتتريعى لاولتتتو ,وضتتتعو كلتتتب ذلتتت  ناشتتتد  تتتل صتتتفددح الفتتتوالذ

 (921دا رى (.)
وتلضتتتمن المد تتتى لتتتواد وقتتتوانمن للحلتتتو ت تتتأ إلتتتث يتتتد الستتتمدجى وال تتتتلالمم ماو دت تتتد  

 د ا لرخدص لاممتى التنفس الألشتريى, ر متد يتراد لن تد والفعأ,  دأليكدم  دلموت ت در املألد د و م
كمد إن  م د   ,الردع وإلادم الخوف  ل نفوس شعألو الذي ال يلحلو خوف لن الو او االللحام  شرع

يجتتر ملتتث المستتلممن  تتل قضتتمى ذ تتح الحمتتوان او متتدة النستتدم. يتتروي الارلتتدنل  عتت  ن وصتت د 
 ,ولن تد ,خن  الحانتل وان شت د  تذل  وايتدو  ,صلب السدرى , ماول )...  من أيكدل د الظدلمى

ولن تد  ,ا تلعألدد األيترار وتتوارث الفتالح و االكتدر :أيامى لن  تأل   توام اكتذب أم صتدى ولن تد
ولن تد متدم العتدة وي تر الحوجتدت  ,توري  نكدح الحوجى ألقدرب التحوج وتتداول    توج  عتد  توج

 ( 929.)( ل مدة
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إنند ن لر أن يعلاتد النتدس كل ت  )األولث لن د ويناأ تمره ن وصد لن المد ى  فل المددة 
كمتتتد يشتتتدم   ,المحمتتتل والمممتتتا ,وىتتتو المىنتتتل والمفاتتتر , دلتتتو وايتتتد ختتتدل  الستتتمدوات واألرض

( وىتتتذا اللويمتتتد الختتتدل  أنمتتتد جتتتدم لتتتن تتتت ثمر العامتتتدة 922.)(المستتتمطر ملتتتث األلتتتور  ادرتتتتو
و لتتحين لن متتد  دصتتأ العاددتتد ور متتد ىتت –كمتتد ياتتول اللتتب   –اإل تتاللمى ولتتن النستتطوريى الاديمتتى 

ولكتن الللتر مألتدوا الشتمس واألصتندم ودانتوا  عألتددات وتادلمتد اإل تدم  .السمدويى اللويمد الختدل 
  ت  يؤلنتون  دلتو ختدل  مظتم  رب الستمدوات ,واألجداد تمدلد كمد ي أ لاريا والاألددأ العر متى

ي ذن  و اهلل وناأ  ألحدنو وتعدلث واألرض, ولكن   مألدوا األوثدن واألصندم ويللوا ويرلوا  مد ل  
 (929) ...( .ولئن   لل   لن خل  السمدوات واألرض لماولن اهلل)من   

ويتتتورد الماريتتتحي ن وصتتتد أختتترى لتتتن المد تتتو لن تتتد )قلتتتأ الحانتتتل ولتتتن ممتتتد الكتتتذب أو 
.. وان تكلت  قتواد  .... ولتن  تدل  تل المتدم أو ملتث الرلتدد قلتأ.السحر أو اللجسس ملث ايتد

ولن ذ ح يمواند كذ محى المسلممن  ,إلث أن يموت ث  يؤكأ –أي يدل  قلألو  –ويرلس الحموان 
 (924.)(ذ ح

ولتتن أيكتتدم المد تتى األ د تتمى تعظتتم  جممتتع الممتتأ كل تتد لتتن تمتتر تع تتب أو لمتتأ, كمتتد 
أمفث أوالد ملتل  تن أ تل  دلتب رضتل اهلل متن   لتن المؤنتى و الكلفتى, وكتذل  الفا تدم ولىستلل 

 (كمتتد لتتنع   أن يفرقتتوا  تتمن الطتتدىر و التتنجس  ,لتتن تستتأ ثمتتد    يلتتث تأللتتث) المتتوتث ولنتتع قولتتو
(925) 

 ,ويظ ر جلمد  ل ىذه الاوانمن اللخألط والخلط  من لد ىو  دم ولد ىو وضمع و لاترف
 دلل كمد ملث ويدانمى اهلل وتعظممو والدموة لتيمدن  و, نجد  جدنألو أيكدلتد كالتأ لتن يألتول  تل 

ومتتدم اللفريتت   تتمن الطتتدىر والتتنجس كمتتد  .او لتتنع   لتتن تستتأ لال ستت   ,المتتدم او ملتتث الرلتتدد
أيدثا الفارات اللل تمنع المسلممن لن أدام لند   دين    ل ذ تح الحمتوان او االتلستدل او 

إذ جعأ لتن يتذ ح الحمتوان  ,مدة المرأة وتمرىد أذى مدنث لنو المسلمون  ل مأ الحك  الللري
ىذه الاوانمن اللل وضع د جنكمح ختدن  تل ر ت  األيتداث او  ول  تس   –كمد لر لعند   –يُذ ح 

 .توجم  د و اما لجرد قوانمن تلعل   دأليوال الخدصى  دلللر ل د صفى اإللحام لدي  
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لت  تستلطع أن  ,ولكن المد ى اللل أرادىد جنكمح خدن ديند وشريعى ولن دجد لحمتدة شتعألو
لكتتن   ا اتتوا ملم تتد كجتتحم لتتن المتتوروث و  ,ت تتمد  تتويال  عتتد أن متترف الللتتر اإل تتالم  تتدملناوه

كمد  اما ذكرى جنكمح خدن لاد ى لدي    كونو لؤ س دولل   و تدنل   ,الاأللل واللدريخل للللر
 (926لجدى   وجد خدندت   العظدم. )

 اخلامتة: 

دان الللر  ل خروج   إلث  ديى األيداث كدولى قويى الشكممى وشعب لويد ملث يد 
رن السد ع لل جرة الثدل  مشر للمتمالد  دلشتدلدنمى. كمتد انلشترت  تم   جنكمح خدن  ل  دايى الا

وقنن ل   جنكمتح ختدن المد تد كشتريعى وقتوانمن يلحتدك  إلم تد الجممع.اتست   ,النسطوريى واإل الم
والتتدلدم المراقتتى وشتتدرك    تتل تلتت  األوصتتدف الخوارزلمتتى والألد نمتتى  ,ختتروج    دلويشتتمى والاتتوة
 .ل  الع روتمرىمد كظدىرة مدلى لذ

وا لطدما النسطوريى أن تسدى   لعدون د لع ال لمألمن أن توصأ الللر إلث قلب العتدل  
و أ    .م 9261 –ه 658وان تسل ثر  ارارات الللر ويظوت   لىديى ممن جدلوت  ,اال اللل

والل تتوين ملتتث  ,أ تتراد لتتن المستتلممن  دللتت ثمر ملتتث الخدنتتدت  تتل الاضتتدم ملتتث الألد نمتتى  تتل إيتتران
و تدد صتراع خفتل تتدرة  .كو  ل قلأ الخلمفى وايتلالل  ىتداد لنل ت  الاترن الستد ع لل جترةىوال 

 .وملنل أخرى  من النسد رة والمسلممن لال لحواذ ملث الللر قألأ و عد لعركى ممن جدلوت
ول  تفلح المد د  ل إ ادم الللر وثنممن لع  ادم توقمرى  ل د  دملألدرىد ارث جنكمح ختدن, 

اللىممر إذ أ     ع  ملمدم المسلممن وشخ مدت ذات يضوه لدى الخدندت ث   دأت لاللح 
  . ل دخول   اإل الم

وأدى دختتول ايمتتد تكتتو دار و ركتتو ختتدن إلتتث تىممتتر كألمتتر  تتل توجتتو تلتتر المشتترى إلتتث 
اإل الم و عم   لللادرب لع الممدلم   ل الشدم ول ر. ث  خل  المشت د  إ تالم تتدزان و تددر 

الثدلتت  مشتتر  .الستتد ع لل جتترة)م دينتتد للدولتتى  تتل الر تتع األخمتتر لتتن الاتترن جنتتده وإمتتالن اإل تتال
 .للممالد( 
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 : البحث هوامش

اإللألرا وريتى اإل تاللمى وانحالل تد / ترجمتى  , روكلمدن / كدرل / تتدري  الشتعوب اإل تاللمى  - 9
/  2/   9954/  2نألمو ألمن  تدرس / لنمتر  علألكتل / دار العلت  للماليتمن /  متروت ط .د

269.  
اللب / ىدرولد / جنكمح خدن إلألرا تور النتدس كل ت  / ترجمتى   تدم التدين نتوري / لطألعتى     -2

  .24/  9946/  2السك  الحديديى العراقمى /  ىداد /د ط
السنلندوي / ايمد وجمدمى / دادرة المعدرف اإل اللمى / دار الفكر دلش  / د ط / د ت    -9

  يستن/ تتدري  اإل تالم السمد تل والتدينل والثاتد ل/ ود. يسن إ تراىم926/  7/ لجلد 
  .925/ 4م / 9996 –ه 9496/  94دار الجألمأ /  مروت /  ط

 –ه 9989/ 2لحمتتتد كتتترد ملتتتل / خطتتتط الشتتتدم / دار العلتتت  للماليتتتمن /  متتتروت / ط  -4 
.وايمتتد مألتتد الكتتري   تتلممدن / المىتتول والممدلمتت  يلتتث ن ديتتى م تتر 2/997م/ 9969

 . 94/  9984 –9415/   9/ دار الن ضى / ل ر / طالظدىر  مألرس 
 عمد مألد الفلدح / الحركى ال لمألمى صفحى لشترقى  تل تتدري  الج تدد  .ينظر:  مدشور  / د -5 

م و  9969/  9العر تتل  تتتل الع تتور الو تتتطث / المطألعتتتى االنجلتتو ل تتتريى / الاتتتدىرة / ط
كمتح ختدن التث ىوالكتتو / دار  تؤاد مألتد المعطتل / المىتول  تتل اللتدري  لتن جن .ال تمدد / د

  .م وتمرىمد 9981الن ضى العر مى / د ط 
و  روكلمتتتدن / تتتتدري  الشتتتعوب  927/  7الستتتنلندوي / دادتتترة المعتتتدرف اإل تتتاللمى لجلتتتد   -6

  .2/269اإل اللمى 
ه / الكدلأ  ل اللتدري   691ا ن األثمر / ملل  ن أ ل المكدرم لحمد  ن مألد الكري  ت   -7

وا تتن كثمتتر /  991/  9م /  9967 –ه 9978/  2العر تتل  متتروت / ط/ دار الكلتتدب 
م  9989/  مروت /   5ه الألدايى والن ديى / دار العدرف / ط 774أ و الفدام الارشل ت

والخضري    / الشم  لحمد / لحدضرات تدري  األل  اإل اللمى  / المكلألى  82/  99
  .467/  9971اللجدريى الكألرى / ل ر / د ط / 
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وكتدىن / كلتود / تتدري  العترب والشتعوب اإل تاللمى  .9/26ال تمدد / المىتول  تل اللتدري  / -8
 تدر التدين الاد ت  / دار  .لنذ م ور اإل الم يلث  دايى اإللألرا وريى العثمدنمتى / تعريتب د

  .269م /  9989 –ه 9419الحاماى/  مروت / د ط / 
ع ر العألد ل / دار أ دلى / األردن / ممدن خدلد محام / لو ومى اللدري  اال اللل / ال .د  –9

  .289م/  2116 9/ ط
ه/ ريلتى ا تن  طو تى المستمدة تحفتى النظتدر  776/ لحمد  ن مألتد اهلل  تن لحمتد ت     –91

 تل ترادتتب األل تتدر ومجددتتب األ تتفدر / دار اللحريتتر / الطألتتع والنشتتر / الاتتدىرة / د ط 
 .295م /  9966 –ه 9986/

دجل / لدركو  ولو  لىدلراتو واكلشد دتو / ترجمى يسن يسمن المدس دار ولا / ريلشدرد  – 99
  .91م /  9959لنشورات الأل ري /  ىداد / د ط / 

ه / أخألدر الدول  ل آثدر األول  تل  9199الارلدنل / أ و العألدس ايمد  ن يو   ت  – 92
  .284اللدري  / مدل  الكلب /  مروت / د ت د ط / 

جرا نفمأ / تدري  األدب  ل إيران لن الفردو ل الث السعدي / ترجمى د.  راون / ادورد  – 99
 569م /  9954ه  /  9979إ تتراىم  ألشتتوار ل / لطألعتتى الستتعددة / ل تتر / د ط / 

ودوارنتتا / وول / ق تتى الحضتتدرة / ترجمتتى لحمتتد  تتدران / دار الجمتتأ  متتروت / د ط / 
  الخلفتتتدم / تحامتتت  ه / تتتتدري 999/ جتتتالل التتتدين ت  -94  .977/ 2م  9988

 9952 -ه 9979لحمد لحل الدين مألتد الحممتد / لطألعتى الستعددة / ل تر / ط / 
                                        .479م/ 

وذكتتتر الللتتتدر وختتتروج   و ظتتتددع    تتتل كلتتتب اللتتتدري   9/929تتتت    / الكدلتتتأ  تتتل اللتتتدري   95 
مس التتدين أ تتل مألتتداهلل لحمتتد  تتن التتذىألل / شتت :اال تتاللل والىر تتل ويمكتتن الرجتتوع التتث

 9964/  2ه  / دول اإل الم / لكلألى المثنث /  ىداد / ط 748ايمد  ن مثمدن ت 
ه/المخل ر  ل أخألدر 792وأ و الفدام/ممدد الدين إ مدممأ  ن ملل ت 89/  2م / 

لحمد  مد يسمن /دار المعدرف  د ط دت ,الألشر/تحام  د.لحمد زين   لحمد محب
وا تتن العمتتدد / أ تتل   299   ,985تتت   989, 954,966ت 959/  91ال تتفحدت 
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ه/ شذرات لن ذىب  ل أخألدر لتن ذىتب / دار الكلتب  9189الفالح مألد الحل ت 
ورنستتمدن  تتلمفن / تتتدري  الحتتروب  .279ت  272/  5 .د ت .د ط .العلممتتى/  متتروت

-9/421 م  9967 9ال لمألمى / ترجمى السمد ألألدز ألعرينل / دار الثاد ى  مروت / ط
 . 24واللب / جنكمح خدن إلألرا ور الندس كل   / .428

 .554و  تتتراون / تتتتدري  األدب  تتتل إيتتتران / 997/ 9ا تتتن األثمتتتر / الكدلتتتأ  تتتل اللتتتدري   -96
وال لونا / جون  وجمدمى / درا دت إ اللمى /  ,و روكلمدن / تدري  الشعوب اإل اللمى

                      .995/  9961روت د ط / ترجمتتتتتتتى ناتتتتتتتوال زيتتتتتتتددة وجمدمتتتتتتتى / دار األنتتتتتتتدلس /  متتتتتتت
ه / لعجتت  الأللتتدان / دار صتتددر/  626يتتدقوت/ شتت دب التتدين أ تتل مألتتد اهلل ت  -97

.. . متتروت / د ت وقتتدل متتن ختتالط )الأللتتدة العتتدلرة المشتت ورة ذات الخمتترات الوا تتعى 
       .989-2/981 .وىل ق ألى أرلمنمى الو طث(

ويناأ  99وال مدد / المىول  ل اللدري   ,989-9/981اللدري  ا ن األثمر/ الكدلأ  ل  -98
 ,..  اد نحما لتن قلتو    ريمتى اإل تالم.قولو ) 998من الراوندي  ل رايى ال دور 

                           (. كدنوا يرياون دم اإلنسدن كمد يرياون المدم
و تل نظرنتد ان لتد )وقتدل  92 وال تمدد / المىتول  تل اللتدري  / 89/ 2/ دول اال الم /  - 99

 علتتتو الخوارزلمتتتون ال يمكتتتن ان  يفتتترى ممتتتد  علتتتو المىتتتول لتتتن يمتتت  الىلظتتتى والشتتتدة 
 والسف  والألطا(.

  .92/ 2ن  .م  -21
)وىتتل لدينتتتى كألمتتترة قديمتتتى  :وقتتدل متتتن لعتتترة النعمتتتدن 956/ 5يتتدقوت / لعجتتت  الأللتتتدان – 29

  (.لش ورة لن اممدل يم   من يلب ويمدة
  .969/ 9الحروب ال لمألمى  / تدري  -22
  .9/245مدشور / الحركى ال لمألمى  -29
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ه/ الستلوك  845الماريحي/ تاتل التدين ا تل العألتدس ايمتد  تن ملتل  تن مألتد الاتددر ت  – 24
لمعر تتى دول الملتتوك / تحامتت   لحمتتد مألتتد الاتتددر مطتتد / دار الكلتتب العلممتتى /  متتروت 

  .ل لمألممنويعنل  دلن درى ىند ا 9/499 9997 –9498 9/ط
  .54اللب / جنكمح خدن الألرا ور الندس كل   / -25
  .559 راون / تدري  االدب  ل ايران / -26
/ 9ورنستتمدن / الحتتروب ال تتلمألمى  .97 -96ولتتا / لتتدركو  ولتتو لىدلراتتتو واكلشتتد دتو /  -27

  .51وال مدد المىول  ل اللدري  /  692, 428
  .584 راون / تدري  االدب  ل ايران /  –28
ه/ الخطتط الماريحيتى المتوامظ واالملألتدر  845الماريحي / تال الدين ايمد  ن ملل ت  -29

لكلألى لد ولل / ل ر /  ,لديحى الشرقدوي , ذكر الخطط واالثدر / تحام  لحمد زين  
وال مذانل / رشتمد التدين  ضتأ اهلل /  جتدلع اللتواري  / ترجمتى  9/89/ 9998/  9ط

مألد المعطل ال مدد / دار ايمدم الكلب العر مى / ل ر / د لحمد صددى نش ت /  ؤاد 
  .9917/  2ومدشور/ الحركى ال لمألمى  297 – 296د ت /  ,ط

 .2/269 روكلمدن/ تدري  الشعوب اال اللمى  -91
و ا تتتتو الفتتتدام / المخل تتتر  تتتل اخألتتتدر الألشتتتتر  9/991ا تتتن األثمتتتر/ الكدلتتتأ  تتتل اللتتتدري  -99

91/299. 
 .297-2/296اللواري   ال مذانل / جدلع -92
 .269وكدىن/ تدري  العرب والشعوب اال اللمى /  9/99ال مدد / المىول  ل اللدري   -99
 -959و  تتدركر / الحتتروب ال تتلمألمى / ,229 ,وود / لتتدركو  ولتتو ىتتأ وصتتأ التتث ال تتمن -94

961. 
 .9/991ا ن االثمر / الكدلأ  ل اللدري   –95
و ا تتتن تىتتتري 84-9/89لماريتتتحي / خطتتتط الماريحيتتتى ا 2/91التتتذىألل /  دول اال تتتالم  -96

ه / النجتوم الحاىترة  تل  874 ردي / جمدل التدين ا تل المحد تن يو ت  األتتد كل ت 
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للوك ل ر والادىرة / المؤ سى الم ريى العدلى للل لم  واللرجمتى والنشتر / الاتدىرة / د 
 .51واللب / جنكمح خدن الألرا ور الندس كل   /  7/221ط / د ت /

 .2/9/دول اال الم    -97
 درتولتتد/ تتتدري  اللتترك  تتل ا تتمد الو تتطث / لكلألتتى االنجلتتو ل تتريى / الاتتدىرة / د ط  د ت  -98

 تتراس الستتواح / لو تتومى تتتدري   :ولال تتلحادة يتتول الديدنتتى الشتتدلدنمى ينظتتر .99-94/
 .2119االديدن / دار مالم الدين/  مروت / د ط / 

  .4/928اال الم  د. يسن ا راىم  يسن / تدري   -99
وقتتدل  تتل زيتتدرت   لاألتتر  259وا تتن  طو تتى / ريلتتى ا تتن  طو تتى /  ,95/ جتتدلع اللتتواري  / -41

وينتتذرون لتتو النتتذور العظممتتى ويتت تون المتتو  تتدلألار  ,والللتتر يتت تون لحيدرتتتو)ايتتد ال تتدلحمن  
  (.والىن  والدراى  والدندنمر

ا تن جنكمتح ختدن ولنكتو ختدن يفمتد  واكتداي ىتو 567 راون / تدري  االدب  ل ايتران /  -49
 .جنكمح خدن وشام  ىوالكو

وا تتتتن تىتتتتري  تتتردي / النجتتتتوم الحاىتتتترة  958 – 957/  2المتتتونمنل / ذيتتتتأ لتتتترآة الحلتتتدن  –42
ويشمر الث اكرام جنكمح خدن للعلمدم وايلرالو لكأ االديدن  وال مدد / المىول 7/221

 .4/942 الم د. يسن ا راىم  يسمن / تدري  اال 98 ل اللدري  / 
  .9/519/ تدري  الحروب ال لمألمى   -49
و تم تل الكتالم متن المد تى  تل  89 – 81اللب / جنكمتح ختدن الألرا تور النتدس كل ت  /  -44

  .المألح  الخدلس
 .574و  راون / تدري  االدب  ل ايران /  221/ 7ا ن تىري  ردي / النجوم الحاىرة  -45
و تتمل  اللو تتع  تتل ىتتذا االلتتر  تتل  9/519تتتدري  الحتتروب ال تتلمألمى  /تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -46

  .المألح  اللدلل
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 – 959و دركر / الحروب ال لمألمى /  4/945يسن ا راىم  يسن  / تدري  اال الم  .د -47
الفكر العر ل  ل طفث  و  در / لىول ايران  من المسمحمى واال الم / دار .و د .961

 .                         99/ الادىرة د ط / د ت / 
                   .928/  4يسن ا راىم  يسن / تدري  اال الم  .د -48
ه / الملأ والنحأ  584الش ر لدنل / ا و الفلح لحمد  ن مألد الكري   ن ا ل  كر  ت  -49

لمو تتتتتتومى الممستتتتتترة لتديتتتتتتدن وا 29/ 2د ت  ,/ لؤ ستتتتتتى الحلألتتتتتتل / الاتتتتتتدىرة / د ط
ه  9419/  2والمتتذاىب المعدصتترة النتتدوة العدلممتتى للشتتألدب اال تتاللل / الريتتدض / ط

ىتتت  أصتتتحدب نستتتطور طريدرك )وجتتتدم  م تتتد أن النستتتد رة  519 – 512م / 9989 –
  (.م والذي قدل  دن لري  ل  تلد اال االنسدن 499اإل كندريى  نى 

دة السمد مى  ل العراى  ل م د السمطرة المىولمى / لطألعى لحمد صدلح / الحم .الاحاز / د –51
و تتراون / تتتدري  االدب  تتل ايتتران /  .429/  9    9971/  9الاضتتدم / النجتت  / ط

562 -569.  
  .425 – 424/  9رنسمدن / تدري  الحروب ال لمألمى   -59

  .9992/  2مدشور / الحركى ال لمألمى   - 52 
وياتتتول   2/9992ومدشتتتور الحركتتتى ال تتتلمألمى  . 519/ 9ألمى / تتتتدري  الحتتتروب ال تتتلم  -59 

)و ل ىذا تفسمر واضح لعط  ىوالكو ملث المسمحممن وكراىمى لىول  درس للمسلممن 
 (.وللخال ى العألد مى

  297 -296/  9و تتل جتتدلع اللتتواري  /  .7/221ا تتن تىتتري  تتردي / النجتتوم الحاىتترة   -54
 .ان ا م د دوقوز خدتون

  .52مح خدن الألرا ور الندس كل   / اللب / جنك -55
  .966ن  .م  - 56
  .928ال مدد / المىول  ل اللدري   /  –57
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   .562و تراون / تتدري  االدب  تل ايتران/  .2/255 روكلمدن/ تدري  الشعوب اال تاللمى  –58
 . 447 – 446/ 9رنسمدن/  تدري  الحروب ال لمألمى   –59

 .49ال من / وود / لدركو  ولو ىأ وصأ الث  -61
اللونتتتا /جتتتون  وجمدمتتتى /  .498 – 497/  9رنستتتمدن / تتتتدري  الحتتتروب ال تتتلمألمى /  -69

 9961درا دت ا اللمى / ترجمى ناوال زيددة وجمدمى/ دار االندلس /  مروت / د ط / 
  .961 – 959و دركر / تدري  الحروب ال لمألمى /   995م / 

  .297 – 296وود / لدركو  ولو ىأ وصأ الث ال من   –62
 .297 – 296ن  .م –69
  .574 راون/  تدري  االدب  ل ايران /  -64
  .945/  4.. .يسن ا راىم  يسن / تدري  اال الم .د –65
  .945/  4ن /  .م –66
 .592/  9رنسمدن / تدري  الحروب ال لمألمى  –67
 .. Grousset.Hist 111.p 589ناال من  9999/ 2مدشور / الحركى ال لمألمى –68
 .592/السلوك       –69
و وود / لتتتدركو  ولتتتو ىتتتأ  676 ,599 ,447/ 9رنستتتمدن / تتتتدري  الحتتتروب ال تتتلمألمى  -71

  .959,954وصأ الث ال من/ 
  .954 ,959وود / لدركو  ولو ىأ وصأ الث ال من  -79
وللمحيتتتتد متتتتن دور النستتتتد رة  تتتتل دمتتتت   679/  9رنستتتتمدن / تتتتتدري  الحتتتتروب ال تتتتلمألمى  –72

مألتتد اهلل ندصتتر / اللتتصلر ال تتلمألل الللتتري  .الحمتتدنل / د :ل تتلمألل الللتتري ينظتتراللحتتدل  ا
ملث العدل  اال اللل  ل الارن السد ع ال جري ت الثدل  مشر الممالدي ت/دار ا ن كثمر / 

 .991 – 977 ,925 – 999م /  2119 -ه  9491 9 مروت / ط
  .89 -81اللب / جنكمح خدن الألرا ور الندس كل   /  -79
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ىمتتصثر االند تتى  تتل لعتتدل  الخال تتى /  821الالاشتتندي / ا تتو العألتتدس ايمتتد  تتن ملتتل ت  –74
 2/929م  9964/  9تحامتت  مألتتد الستتلدر ايمتتد  تتراج / متتدل  الكلتتب/  متتروت / ط

  .و مما  ذل  نسألى للون خمدل  
اود  م أ السدلر ونألملى مألد المنع  د .الكلألل / لحمد شدكر / ممون اللواري  / تحام  د –75

و رنسمدن / تدري  الحروب ال لمألمى  21/291  9981/ دار الرشمد للنشر / د ط / 
9  /549 

 .51ال مدد المىول  ل اللدري  /  –76
  .89/ 2/دول اال الم /    -77
  .265و روكلمدن / تدري  الشعوب اال اللمى  22/  2الذىألل / تدري  اال الم  /  -78
 مد  ,ا رار ا   لدينى وواليى  ل اول يدود اللرك)وقدل  298/ 9يدقوت / لعج  الأللدان –79

 ورام الن ر ملث ن ر  محون... و عظ   ياول اترار(. 
ناال من النستوي /  تمرة جتالل التدين لنكألرتتل /  59ت  52ال مدد / المىول  ل اللدري   –81

96.  
وا ن  97/  2/ وال مذانل /جدلع اللواري  928 – 927/  2الالاشندي / لصثر االند ى -89

 نى إيدى وثمتدنمن و تلمددى  –وقدل ).... و م د   971/  5العمدد / شذرات الذىب 
وصلا ر أ ايمد  ن ىوالكو   نو ا لار  ل المملكى  ألىداد موض أخمتو وألتر  ألنتدم  –

المسدجد والجوالع وأقدلو الشرع الشري  ملث لد كدن  ل زلن الخلفتدم ووصتلا ر تلو 
  (....الث الشدم ول ر

  .24 ,95 – 94ل طفث  و  در / لىول ايران  .د–82
  .99ن / .م   - 89
ثت  جعلتوا )وقتدل متن ايتلالل  ختدرى  999اللب /جنكمتح ختدن إلألرا تور النتدس كل ت  /  -84

 جتتن جنتتون  المستتلممن لتترؤيل   لتترارا صتتفحدت الاتترآن  ,المكلألتتدت اصتتطألالت خمتتول  
 (.تط ىد يوا ر الخمأ....
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 .Haworth.111p / 396ناتتتال متتتن  57ر / لىتتتول ايتتتران / ل تتتطفث  تتتو  تتتد .د –85
D,hsson,1v,p146  وي تتتفدن لتتتد يتتتأ  دلن تتتدرى النستتتد رة خدصتتتى  عتتتد دختتتول الللتتتر

 اإل الم نكديى لسوم صنمع   لع المسلممن.
 2/927و الالاشتندي  / لتصثر االند تى   911 -299/  99ا ن كثمر / الألدايى والن ديى  –86

   928ت
  .574ري  األدب  ل ايران  راون / تد –87
ويتتروي أن الادضتتل شتتمس التتدين  597 – 9/596رنستتمدن / تتتدري  الحتتروب ال تتلمألمى  –88

 .الكد ل الاحوينل قد أشدر ود ع  منكو خدن لحرب اإل مدمملمى  ل ايران
ه / تدري  ج د نكشدي   658الجوينل / مالم الدين مطد لل   ن   دم الدين لحمد ت  -89

دن وىوالكتتو واإل تتمدمملمى / ت تتحمح لحمتتد  تتن مألتتد الوىتتدب قحوينتتل / )تتتدري  لنكتتو ختت
و ال تتمدد / لتتؤرخ  991- 916/  9م   9997 -ه   9955لطألعتتى لمتتدن/ د ط / 

 . 99المىول الكألمر / 
 .28وال مدد / لؤرخ المىول الكألمر/  .974/  9ا ن األثمر / الكدلأ  ل اللدري   -91
/  97اإلمتتتالم / دار العلتتت  للماليتتتن /  متتتروت / ط ه/ 9911الحركلتتتل / خمتتتر التتتدين ت -99

 ملستوف كتتدن  ,وقتدل  ىتو لحمتتد  تن لحمتتد  تن الحستتن أ تو جعفتتر 91/  7/  2117
  (... ملا لنحللو مند ىوالكو  كدن يطمعو  ل لد يشمر ملمو  و.رأ د  ل العلوم العالمى

/  99ى والن ديتى وا تن الكثمتر / الألدايت 292 – 281/  9الجوينل / تتدري  ج تد نكشتدي  –92
وقتدل متن ن تمحى ن تمر التدين   581 – 579و راون / تدري  األدب  ل ايتران  219

 تتصن تضتتب الستتمدم  تتوف ال ين تتب ملمتتو أذا ىتتو أقتتدم ملتتث قلتتأ )الطو تتل ل والكتتو 
وشتتتدىمن لتتتدركوس / تتتتدري  ايتتتران / لطألعتتتى المالطتتت  / ل تتتر د ط /  (المسلع تتت   تتتدهلل

 تتو ىوالكتتو ختتدن   كرلتتو ور تتع لادلتتو وكتتدن  وملتت )وقتتدل متتن الطو تتل  999/ 9898
  شتدر ملمتو ن تمر  ,يسلشمره  ل كأ ألره يلث انو كتدن مدزلتد ملتث إخضتدع الاستطنطمنمى
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وأنألت  لتو  ستاوط الدولتى العألد تمى  عمتأ ىوالكتو  ,الدين  دللادم الث  ىداد  تل أول األلتر
  (. رأيو ونجح األلر

 .9/994أ و الفدام / المخل ر  ل أخألدر الألشر  ,964/ 99ا ن كثمر / الألدايى والن ديى  -99
 .969/ 9ا ن األثمر / الكدلأ  ل اللدري   –94
شتتدخا و  تتوزورث / تتتراث اإل تتالم / ترجمتتى لحمتتد زىمتتر الستتم وري وجمدمتتى/المجلس  –95

 289/  9م  9988 – 9418/  2التتو نل للثاد تتى والفنتتون واألدب / الكويتتا / ط 
وقدل من الجوينل لتؤرخ الللتر المشت ور  564ايران / و  راون تدري  األدب  ل 284–
وأشتدر التث  29وال تمدد / لتؤرخ المىتول الكألمتر /  (وكدن وزيرا ل والكتو ويشتملو  عطفتو)

 .الادضل شمس لحمد  ن ايمد الاحوينل وت ثمره ملث لنكو خدن
 .6 ورة األنعدم اآليى / –96
لاتتد )إلتتد متن الختتوارزلممن  ماتول  2,928اللتب / جنكمتح ختتدن إلألرا تور النتتدس كل ت  /  –97

او أن تت   تتل الحاماتتى العاتتدب  . تتدن لتتتتراك التتوجلمن أن المىتتول ىتت  تضتتب اهلل األكألتتر
 (.الذي انحلو اهلل     لذنو   

 .89/  2الذىألل / دول اإل الم  –98
 .89/  2والذىألل / دول اإل الم  955 ,945/  9ا ن األثمر / الكدلأ  ل اللدري   –99

و اللتتب / جنكمتح ختتدن إلألرا تتور النتتدس   812/  99خلتتدون / تتتدري  ا تن خلتتدون ا تن  –911
 .92,919كل  / 

 ....996/  21و ألكلألل / ممون اللواري   279/ 5ا ن العمدد / شذرات الذىب  –919
  .999الحمدنل / اللصلر ال لمألل الللري /   –912
 .92د. ل طفث  و  در / لىول ايران /  –919
و د. يستتن إ تتراىم  يستتن / تتتدري  اإل تتالم   89/  9/ الخطتتط الماريحيتتى /  الماريتتحي - 914

 لحمى/ العالقدت السمد مى اإل اللمى وصتراع الاتوى  .النألراوي / د .992– 999/  4
  9م / لكلألتتتى وىألتتتى / الاتتتدىرة / ط  9911 – 9119الدولمتتى  تتتل الع تتتور الو تتتطث / 
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نتتتل الحكتتت  او الادمتتتدة او وىتتتل كلمتتتى لىولمتتتى تع)وقدلتتتا  27م /  9982 – 9412
 (.الادنون

 .989 – 982/  2/ النجوم الحاىرة  - 915
  .89 – 82/  9/ الخطط الماريحيى  –916
 -296و وود / لدركو  ولو ىأ وصأ الث ال تمن /  86/ 9المونمنل / ذيأ لرآة الحلدن –917

كتتو وانتتو لل   ,وتتتروي لتتحام  صتتلمألمى ىتتو أن جنكمتتح ختتدن قتتد أر تتأ لتتن قألتتأ يستتوع 297
  .األرض وملمو ن رة ال لمألممن ملث المسلممن

  .999/ 4يسن إ راىم  يسن / تدري  اإل الم  .د –918
و ال تتتمدد /  62/  9والجتتتوينل تتتتدري  ج تتتد نكشتتتدي  64 – 69/ جتتتدلع اللتتتواري     - 919

  .55المىول  ل اللدري  
 . 9/62الجوينل/تدري  ج د نكشدي –991
 .85 -84.الارلدنل /أخألدر الدول 999
والماريحي  91,929/  2الذىألل / دول اإل الم  ,991/  9/ الكدلأ  ل اللدري      - 992

  .وتمرى  467والسمو ل  959/ 9السلوك 
 .94و ال مدد / لؤرخ المىول الكألمر /  298ال مذانل جدلع اللواري   –999
 يمكتن أن ال)ويتروي قتول جنكمتح ختدن  99اللب جنكمح خدن إلألرا ور النتدس كل ت  /  –994

 .د (يكون شمسدن  ل السمدم او  دأليرى ال يجتوز أن يكتون خدلاتدن ملتث وجتو األرض
خمر الدين المر / الفرنجى  من المىول والممدلم  / لواق  ومالقدت مشمى ممن جدلوت 

تشترين  91 – 8ه  9491شتعألدن  2 –رجب  91/ جدلعى المرلوك / ار د للفلرة لن 
 (. ح )م  9999الثدنل 

  .272النألراوي / العالقدت السمد مى /  –995
  .51اللب / جنكمح خدن إلألرا ور الندس كل     –996
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  .51ن /  .م –997
  .599 – 591/  9رنسمدن / تدري  الحروب ال لمألمى   –998
  .89/  9الماريحي / الخطط الماريحيى  999
  .89/  9ن  .م –921
  .85 – 84الارلدنل   / أخألدر الدول  - 929
  .59اللب /جنكمح خدن إلألرا ور الندس كل    –922
  .98الحلر اآليى  –929
  .89/  9/ الخطط الماريحيى /   - 924
 لمد لدت جنكمح خدن اللحم لن  عده أوالده وأتألدم   يك  المد ى )وقدل  89/  9ن .م –925

 (.كدللحام المسلممن الاران وجعلوا ذل  ديند ل  يعرف من ايد لن   لخدلفلو
,ارنولد/تولدس /الدموة الث اإل الم 999/  4يسن إ راىم  يسن / تدري  اإل الم  .د –926

 .9947/251/لكلألى الن ضى/ل ر/دط/

 املصادر واملراجع

 الارآن الكري   – 9
أ و الحسن ملث  تن أ تل الكترم لحمتد  تن لحمتد  تن مألتد الكتري  الشتمألدنل ت /ا ن األثمر  – 2

 –ه 9978/  2الكلتتتتتدب العر تتتتتتل /  متتتتتتروت / ط  ه/الكدلتتتتتأ  تتتتتتل اللتتتتتتدري  / دار691
  .م 9967

ايمتتد مألتتد الكتتري   تتلممدن / المىتتول والممدلمتت  يلتتث ن ديتتى م تتر الظتتدىر  مألتترس / دار  – 9
  .م9984 –ه9415/  9الن ضى ل ر / ط 

 .9947ارنولد/تولدس /الدموة الث اإل الم /لكلألى الن ضى/ل ر/د ط/ -4
ألمى / ترجمى د. السمد ألألدز ألعرينل / لكلألى الن ضى الادىرة  دركر / ارنسا / الحروب ال لم –5

  ./ د ط / د ت
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  . در تولد / تدري  اللرك  ل آ مد الو طث / لكلألى االنجلو ل ريى / د ط / د ت –6
 روكلمدن / كدرل / تدري  الشعوب اإل اللمى ت اإللألرا وريى اإل اللمى وانحالل د / ترجمى  د.  –7

 م.  9954/  2لنمر  علألكل / دار العل  للماليمن /  مروت / ط ,نألمو ألمن  درس
 . راون / ادوارد جرا نفمأ / تدري  األدب  ل ايران لن الفردو تل التث الستعدي / ترجمتى  د –8

  .م9954–ه9979إ راىم  ألمن ألشوار ل / لطألعى السعددة / ل ر / د ط / 
/ ريلتى ا تن  طو تى المستمدة تحفتى ه  776ا ن  طو ى / لحمد  ن مألداهلل  تن لحمتد  ت  –9

النظدر  ل ترادب األل در ومجددب األ فدر / دار اللحرير للطألع والنشر / الادىرة / د ط 
 .م 9966–ه 9986/ 

ه / النجتتوم  874ا تتن تىتتري  تتردي / جمتتدل التتدين أ تتل المحد تتن يو تت  األتتتد كل ت  –91
لللتت لم  واللرجمتتى والنشتتر /  الحاىتترة  تتل للتتوك ل تتر والاتتدىرة / المؤ ستتى الم تتريى العدلتتى

  .الادىرة / د ط / د ت
ه / تتتتدري  ج تتتد  65 8الجتتتوينل / متتتالم التتتدين مطتتتد للتتت   تتتن   تتتدم التتتدين لحمتتتد ت  –99

تتتتدري  لنكتتتو ختتتدن وىوالكتتتو و اإل تتتمدمملمى / ت تتتحمح لحمتتتد مألتتتد الوىتتتدب  –نكشتتتدي
 .م 9997 –ه 9955الاحوينل / لطألعى لمدن / د ط / 

سن / تدري  اإل تالم السمد تل والتدينل والثاتد ل / دار جمتأ /  متروت د. يسن إ راىم  ي –92
   .م9996 –ه 9496/  94ط

مألتتد اهلل ندصتتر / اللتتصلر ال تتلمألل الللتتري ملتتث العتتدل  اال تتاللل  تتل الاتترن  .الحمتتدنل / د –99
 –ه  9491/  9دار ا تتتن كثمتتتر /  متتتروت / ط  (الثدلتتت  مشتتتر للمتتتمالد)الستتتد ع لل جتتترة 

 م  2119
/  9خدلد محام / لو ومى اللدري  اال اللل / الع ر العألد ل / دار أ دلى / ممدن / ط د. –94

  .م 2116
 –الدولتتتى العألد تتتمى  –الخضتتتري / الشتتتم  لحمتتتد / لحدضتتترات تتتتدري  األلتتت  اإل تتتاللمى  –95

  .9971المكلألى اللجدريى الكألرى / ل ر /



  ديدندت الللر وأثرىد  ل ر    مد دت   وتوجمو يرو   
 

  د. مألداهلل ندصر مألود الحمدنل 

494 

 
 

 

  .م 9988ط / ديوارنا / ول / ق ى الحضدرة / دار الجمأ/  مروت / د  –96
ه / دول  748التتتذىألل / شتتتمس التتتدين أ تتتل مألتتتداهلل لحمتتتد  تتتن ايمتتتد  تتتن مثمتتتدن ت  –97

  .ه 9964اإل الم لكلألى المثنث /  ىداد / د ط / 
ممر مألتد الستالم تتدلري دار  ./تدري  اإل الم وو مدت المشدىمر واإلمالم / تحام  / د   -98

  .م 9997 -ه   9498/  9الكلدب العر ل /  مروت / ط 
رنستتمدن /  تتلمفن / تتتدري  الحتتروب ال تتلمألمى / ترجمتتى الستتمد ألألتتدز ألعرينتتل / دار الثاد تتى / –99

  .م 9967/  9 مروت / ط 
/  97ه/ اإلمتتتالم / دار العلتتت  للماليتتتمن /  متتتروت / ط 9911الحركلتتتل / خمتتتر التتتدين ت–21

2117. 
دم / تحام  / لحمد لحل ه /تدري  الخلف 999السمو ل /  جالل الدين  ن مألد اهلل ت –29

 .م 9952 –ه 9979/  9الدين مألد الحممد لطألعى السعددة / ل ر / ط
شتتدخلو وزورث/ تتتتراث اإل تتتالم / ترجمتتتى لحمتتتد زىمتتتر الستتتم وري  وجمدمتتتى  / المجلتتتس  -22

  .م 9988-ه  9418/  2الو نل للثاد ى والفنون واآلداب / الكويا / ط 
ه  / الملأ والنحأ  548مألد الكري   ن أ ل  كر ت  الش ر لدنل / أ و الفلح لحمد  ن -29

  .لؤ سى الحلألل / الادىرة / د ط / د ت
 ؤاد مألد المعطل / لؤرخ المىول الكألمر رشمد الدين  ضأ اهلل ال مذانل /  .ال مدد / د –24  

  .م 9967 – 9986/  9دار الكدتب العر ل للطألدمى والنشر / الادىرة / ط 
 .م 9961دري   لن جنكمح خدن الث ىوالكو خدن / دار الال  / د ط  / المىول  ل الل -25
 عمد مألد الفلدح / الحركى ال لمألمى صفحى لشرقى  ل تدري  الج تدد العر تل  .مدشور / د  -26

  .م 9969/  9 ل الع ور الو طث / المطألعى االنجلو ل ريى / الادىرة / ط 
ه / دار الكلب العلممى  /  مروت / د ط  9189ا ن العمدد / أ و الفالح مألد الحل ت  –27

 د ت. 
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ه / المخل ر  ل أخألدر الألشر / تحام   792أ و الفدام / ممدد الدين إ مدممأ ملل ت –28
  .د ط / د ت .لحمد زين   لحمد محب / يحمث  مد يسمن / دار المعدرف

  .2119 راس السواح / لو ومى تدري  األديدن / مالم الدين /  مروت / د ط /  –29
ه  / أخألدر الدول  9199الارلدنل / أ و العألدس ايمد  ن يو    ن ايمد الدلشال ت  –91

  . ل آثدر األول / مدل  الكلب /  مروت ولكلألى المثنث الادىرة / د ط / د ت
لحمد صدلح داود / الحمدة السمد مى  ل العراى  ل م د الستمطرة المىولمتى /   .الاحاز / د –99

 .م 9971/  9النج  / ط لطألعى الاضدم/ 
ه / لتصثر االند تى  تل لعتدل  الخال تى /  821الالاشندي / أ و العألدس ايمد  ن ملتل ت  –92

 .9964/ 9مدل  الكلب /  مروت / ط 
كتتدىن/ كلتتود / تتتدري  العتترب والشتتعوب اإل تتاللمى لنتتذ ضتت ور اإل تتالم يلتتث  دايتتى الدولتتى   –99

 –ه 9419دار الحاماتتتى /  متتتتروت / د ط  تتتدر التتتدين الاد تتت  /  .العثمدنمتتتى / تعريتتتب د
  .م 9989

 م تأ الستدلر ونألملتى مألتد المتنع   .ألكلألل / لحمد  ن شدكر / ممون اللواري  / تحامت  د –94
  .9981داود / دار الرشمد للنشر / د ط / 

ه/ الألدايتتى والن ديتتى دار  774ا تتن كثمتتر / أ تتو  الفتتدام الحتتد ظ   تتن كثمتتر الدلشتتال ت  –95 
  .9989/  5 مروت / ط  المعدرف /

اللتتب / ىدرولتتد / جنكمتتح ختتدن إلألرا تتور النتتدس كل تت  / ترجمتتى   تتدم التتدين نتتوري / لطألعتتى –96
  .9946السك  الحديديى العراقمى /  ىداد / د ط / 

اللونا /جون  وجمدمى / درا دت إ اللمى / ترجمى ناتوال زيتددة وجمدمتى/ دار األنتدلس / –97
 .م 9961 مروت / د ط / 

  .م 9898لدركوس / شدىمن / تدري  ايران / لطألعى المالط  / ل ر / د ط  -98
 –ه9989لحمتتتتد كتتتترد ملتتتتل / خطتتتتط الشتتتتدم / دار العلتتتت  للماليتتتتمن /  متتتتروت / د ط / –99

 م. 9969
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 ,ل تتطفث  تتو  تتدر / لىتتول ايتتران  تتمن المستتمحمى واإل تتالم / دار الفكتتر العر تتل / د ط.د –41
 .دت

الموامظ واالملألدر )ه / الخطط الماريحيى  845ايمد  ن ملل ت  الماريحي / تال الدين –49
تحام  / لحمد زين   ولديحو الشرقدوي / لكلألتى لتد  تولل / ل تر  ( ذكر الخطط واآلثدر

  .م 9998 9/ ط 
/ السلوك لمعر ى دول الملوك / تحام  لحمد مألد الاددر مطتد / دار الكلتب العلممتى /    -42

  .م 9997 –ه 9498/  9 مروت / ط 
 لحمتتى / العالقتتدت السمد تتمى اإل تتاللمى وصتتراع الاتتوى الدولمتتى  تتل الع تتور  .النألتتراوي / د –49

  .م 9982 –ه 9412/  9الو طث / لكلألى وىألى / الادىرة / ط
ال مذانل / رشمد الدين  ضتأ اهلل / جتدلع اللتواري  / ترجمتى لحمتد صتددى نشت ت و تؤاد  –44

  .د ت ,الكلب العر مى / ل ر / د طمألد المعطل ال مدد / دار إيمدم 
ولتتتا / ريلشتتتدرد / لتتتدركو  ولتتتو لىدلراتتتتو واكلشتتتد دتو / ترجمتتتى يستتتن يستتتمن المتتتدس /دار –45

  .م 9959لنشورات الأل ري /  ىداد / د ط / 
وود /  رنس / لدركو  ولو ىأ وصتأ التث ال تمن / ترجمتى  دضتأ جلكتر / قتد لتس للنشتر  –46

 .م 9999واللوزيع / دلش  / د ط / 
ه / لعجت  الأللتدان / دار صتددر  626يدقوت / أ و مألداهلل يدقوت  ن مألداهلل الحموي ت–47

 . 2191/  8/  مروت ط 
ه  / ذيأ لرآة الحلدن / لطألعى  726المونمنل / قطب الديند ل الفلح لو ث  ن لحمد ت –48

  .م 9954 –ه 9974/  9لجلس دادرة المعدرف العثمدنمى  / يمدر أيدد / ال ند / ط 
 المو ومدت والألحوث:

  .د ت ,السنلندوي / ايمد وجمدمى / دادرة المعدرف اإل اللمى / دار الفكر/ دلش  د ط –49
المو تتومى الممستترة لتديتتدن و المتتذاىب المعدصتترة / النتتدوة العدلممتتى للشتتألدب اال تتاللل  –51

  .م 9989 –ه  9419/  2الريدض / ط 
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ىتتول والممدلمتت  لواقتت  ومالقتتدت مشتتمى متتمن جتتدلوت / خمتتر المتتر / الفرنجتتى  تتمن الم .تتت  د59
نتدوة  تالد الشتتدم  تل  لترة ال تتراع اال تاللل الفرنجتتل / جدلعتى المرلتوك / ار تتد للفلترة لتتن 

  (. ح )م  9999تشرين الثدنل  91 – 8 –ه 9491شعألدن  2 –رجب  91
 

 

Out come 

Study involves on religions researches which worshipped by 

tatter and in fluhced on their lifs and ashortcom of their history 

about their and their goingont to wards Europe and lslamic world as 

following: 

1. first research:AL- tatter from whited to excitence. 

2. second research:AL-wathania(AL-shamania). 

3. third research: AL- nistoria. 

4. fonrth research: AL-lslam. 

5. fifth research: AL-yssa. 

The conclusions of the research: 

lh this researches there are adeclaretion of this attitudes and 

their conflict which are followed in drawing tatter splicy and their 

war sguidana atattar  spolicy and their wars guidana beginning from 

their going out unit their change to lslam in the half second of 

seventh hejery century (The third tenth Christian century).  


